Opatření děkanky č. 13 /2016
ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2016/17
č.j. 173/2016/D
Podle ustanovení čl. 7, odst. 7, 8 a 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 11a 12 Pravidel
pro organizaci studia na HTF vydávám opatření ke státním závěrečným zkouškám pro AR
2016/17.

Pro akademický rok 2016/17 jsou platné tyto části státní závěrečné
zkoušky:
Pro všechny obory

Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce

Pro obor Husitská teologie – jednooborová /bc./
Biblická teologie
Systematická teologie
Praktická teologie
Církevní dějiny
Pro obor Husitská teologie – jednooborová /mgr./
Biblická teologie
Systematická teologie
Praktická teologie
Církevní dějiny
Pro obor Husitská teologie – dvouoborová /bc./
Biblická teologie
Systematická teologie
Církevní dějiny
Pro obor Husitská teologie – dvouoborová /mgr./
Biblická teologie
Systematická teologie
Církevní dějiny
Pro obor Pravoslavná teologie – jednooborová /bc./
Biblická teologie
Pravoslavná systematická teologie
Pravoslavná praktická teologie
Církevní dějiny
Pro obor Pravoslavná teologie – jednooborová /mgr./
Biblická teologie
Pravoslavná systematická teologie
Pravoslavná praktická teologie
Církevní dějiny a pravoslavné církevní právo
Pro obor Pravoslavná teologie – dvouoborová /bc. i mgr./
Biblická teologie
Pravoslavná systematická teologie
Církevní dějiny
Pro obor Starokatolická teologie /bc./
Biblická teologie
Starokatolická systematická teologie
Starokatolická praktická teologie
Církevní dějiny

Pro obor Starokatolická teologie /mgr./
Biblická teologie
Starokatolická systematická teologie
Starokatolická praktická teologie
Církevní dějiny a starokatolické církevní právo
Pro obor Filozofie /bc. i mgr./
Filozofie
Pro obor Judaistika /bc./
Židovské dějiny, Židovské tradice a zvyky a Synagogální liturgie
Pro obor Judaistika /mgr./
Rabínská literatura, Židovská mystika a Židovská filozofie
Pro obor Psychosociální studia /bc. i mgr./
Psychosociální studia: sociální práce
Pro obor Religionistika /bc. i mgr./
Religionistika
Pro obor Sociální a charitativní práce /bc./
Teologie
Sociální práce
Pro obor Sociální a charitativní práce /mgr./
Sociální práce
Pro obor Sociální pedagogika /bc./
Teologie
Pedagogika, sociální pedagogika a psychologie
Pro obor Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání /bc./
Teologie
Pedagogika a psychologie
Filozofie a etika
Pro obor Učitelství náboženství, etiky a filozofie /mgr./
Teologie
Pedagogika a psychologie
Filozofie, etika a základy společenských věd

Termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2016/17:
Jarní termín BZK a MZK:
Termín A:

12. 6. až 16. 6. 2017
Systematická teologie /HT1, HT2, PT1, PT2, ST/
Biblická teologie /HT1, HT2, PT1, PT2, ST/
Teologie /SACH, NAB, SPD, UT/

Termín B:

19. 6. až 23. 6. 2017
Církevní dějiny
Pravoslavné církevní právo
Starokatolické církevní právo
Praktické teologie
Oborové části státní zkoušky /F, JU, PSS, R, SACH/
Pedagogika, sociální pedagogika a psychologie /SPD/
Pedagogika a psychologie /NAB, UT/
Filozofie a etika /NAB/
Filosofie, etika a základy společenských věd /UT/

Termín C:

26. 6. až 29. 6. 2017
Obhajoba bakalářské či diplomové práce

Organizace státních závěrečných zkoušek – přihlašování na jednotlivé části
Studenti se budou přihlašovat na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby)
pouze elektronicky v SISu. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky v jarním termínu
(včetně obhajoby) je nutno se přihlásit ve dnech 24. 4. až 9. 5. 2017.
K termínu A /teologické části/ je nutno se přihlásit elektronicky v SISu do 9. 5. 2017.
(Odevzdat index se splněnými teologickými a jazykovými předměty je nutno do 2. 6. 2017.)
K termínu B /oborové části/ je nutno se přihlásit elektronicky v SISu do 9. 5. 2017.
(Odevzdat index se splněnými oborovými předměty je nutno do 2. 6. 2017.)
K termínu C /obhajoby bakalářských a magisterských prací/ je nutno se přihlásit
elektronicky v SISu a odevzdat bakalářskou či diplomovou práci – ve dvou exemplářích
v pevné vazbě – na studijní oddělení fakulty (předtím je nutno nahrát práci do SISu)
do 9. 5. 2017, včetně předložení indexu se zapsanými konzultacemi.
Pozn.: Oba exempláře práce zůstávají na fakultě.
Pokud student nesplní všechny povinné předměty k dané části státní zkoušky, bude z Rozpisu
ke státním zkouškám vyškrtnut.

Termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2016/17:
Podzimní termín BZK a MZK:
Termín A:

11. 9. až 15. 9. 2017
Systematická teologie /HT1, HT2, PT1, PT2, ST/
Biblická teologie /HT1, HT2, PT1, PT2, ST/
Teologie /SACH, NAB, SPD, UT/

Termín B:

18. 9. až 21. 9. 2017
Církevní dějiny
Pravoslavné církevní právo
Starokatolické církevní právo
Praktické teologie
Oborové části státní zkoušky /F, JU, PSS, R, SACH/
Pedagogika, sociální pedagogika a psychologie /SPD/
Pedagogika a psychologie /NAB, UT/
Filozofie a etika /NAB/
Filosofie, etika a základy společenských věd /UT/

Termín C:

22. 9. až 27. 9. 2017
Obhajoba bakalářské či diplomové práce

Organizace státních závěrečných zkoušek – přihlašování na jednotlivé části
Studenti se budou přihlašovat na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby)
pouze elektronicky v SISu. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu
(včetně obhajoby) je nutno se přihlásit ve dnech 15. 6. až 30. 6. 2017.
K termínu A /teologické části/ je nutno se přihlásit elektronicky v SISu do 30. 6. 2017.
(Odevzdat index se splněnými teologickými a jazykovými předměty je nutno do 11. 7. 2017.)
K termínu B /oborové části/ je nutno se přihlásit elektronicky v SISu do 30. 6. 2017.
(Odevzdat index se splněnými oborovými předměty je nutno do 11. 7. 2017.)
K termínu C /obhajoby bakalářských a magisterských prací/ je nutno se přihlásit
elektronicky v SISu a odevzdat bakalářskou či diplomovou práci – ve dvou exemplářích
v pevné vazbě – na studijní oddělení fakulty (předtím je nutno nahrát práci do SISu)
do 30. 6. 2017, včetně předložení indexu se zapsanými konzultacemi.
Práce, které vedou pedagogové z VOŠ Evropská, je nutno nahrát do SISu a odevzdat
na studijní oddělení do 27. 6. 2017.
Pozn.: Oba exempláře práce zůstávají na fakultě.
Pokud student nesplní všechny povinné předměty k dané části státní zkoušky, bude z Rozpisu
ke státním zkouškám vyškrtnut.
Aktuální státnicové otázky jsou studentům k dispozici na webových stránkách UK HTF,
htf.cuni.cz/HTF-152.html.
Za správnost: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Jitka Chaloupková, vedoucí studijního oddělení
Toto opatření vstupuje v platnost 2. ledna 2017.
doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka fakulty

