TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Teologická fakulta
Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava

Prijímacie konanie
na študijný program Katolícka teológia
akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia
Forma štúdia: denná - trojročný študijný program / externá - štvorročný študijný program
Jazyk štúdia: slovenský
Termín podania prihlášky: do 9. augusta 2017
Termín prijímacieho konania: 16.augusta 2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: najmenej jeden
Podmienky prijatia:
Predpokladom prijímacích skúšok je absolvované magisterské štúdium v danom alebo
príbuznom odbore resp. licenciát v danom odbore (licenciát získaný v zahraničí musí byť
nostrifikovaný).
Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k prihláške:
 originál alebo overenú kópiu rodného listu
 sobášny list uchádzača, ak došlo k zmene priezviska
 životopis
 ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 overené kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, v prípade diplomu zo
zahraničnej univerzity aj jeho nostrifikáciu, výpis študijných výsledkov za magisterské
štúdium
 v prípade ďalších jazykových a odborných znalostí doloží overený doklad
 súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne
posudky týchto prác a činností
 v prípade štúdia teológie doklad o znalosti biblických jazykov
 rámcovú schému ním zvolenej témy dizertačnej, respektíve licenciátnej práce
 odporúčanie od rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov)
 v prípade klerikov súhlas vlastného ordinára
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Forma prijímacej skúšky: Ústna
Rámcový obsah prijímacej skúšky:
Vedomostná orientácia v rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného odboru
katolícka teológia v tematických okruhoch:
 dejiny Cirkvi
 KKC
 dokumenty 2. Vatikánskeho Koncilu
 Sv. Písmo
Hodnotenie prijímacej skúšky:
Prijímacia skúška prebieha kolokviálnou formou za osobnej účasti uchádzača pred
najmenej trojčlennou prijímacou komisiou. Uchádzač získava body jednak za dokladované
predchádzajúce študijné a vedecké výsledky, jednak na základe odborných poznatkov,
zručností a schopností preukázaných v ústnom pohovore.
Posudzované súčasti

Počet bodov

Študijný priemer - PVS
Priemer štátnej skúšky - PSS
Diplomová práca - DP
Prvý cudzí jazyk – 1CJ
Druhý cudzí jazyk – 2CJ

max. 40 bodov

Publikačná činnosť - PC
Účasti v rámci vedeckých, resp.
akademických aktivít - VAA
Prezentácia projektu dizertačnej práce
Vedomostná orientácia v odbore
Schopnosť systematického, kritického

max. 60 bodov

myslenia a výstavby koherentnej
argumentácie v rámci odborného diskurzu.
Komisia zhodnotí na základe predložených dokumentov a ústneho pohovoru, do akej
miery uchádzač spĺňa požadované podmienky prijatia. Maximálny počet dosiahnutých
bodov je 100. Hranica prijateľnosti je minimálne 51 bodov.
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Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších kandidátov na základe
celkového bodového skóre získaného uchádzačom v priebehu prijímacieho konania. Dekan
v súlade s výsledkami prijímacieho konania a s kapacitnými a finančnými možnosťami
fakulty rozhodne o prijatí uchádzačov.
Poplatok* za prijímacie konanie:


papierová prihláška

35 €

elektronická prihláška (je potrebné zaslať aj papierovú prihlášku)

30 €

Platobné údaje:



Účet:
IBAN kód:



Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača
bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú
prihlášku





Špecifický symbol:
Konštantný symbol:
Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku):

7000241236/8180
SK13 8180 0000 0070 0024 1236

40002
0308
Priezvisko a meno

*pozn.: V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.
Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.
Výška školného
 nadštandardné štúdium

650 €

 externé štúdium

650 €

