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Podmienky prijatia na RTF UJS na akademický rok 2017/2018 

V zmysle §27 ods. 1 písm. i zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len Zákon) a čl. 11, ods. 6, písm. i štatútu RTF UJS na Reformovanej 

teologickej fakulte UJS sa určujú nasledovné podmienky prijatia na štúdium pre akademický rok 

2017/2018. 

Štruktúra štúdia na RTF UJS 

Fakulta poskytuje vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v 

ktoromkoľvek stupni sa prihlasuje na vybraný študijný program. Všetky ponúkané študijné 

programy sú akreditované.  

Ponúkané študijné programy 
 

Bakalárske štúdium 

( I. stupeň vysokoškolského štúdia)     FŠ          T           R            PP 

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť   D   Bc.     3       30 

 

Magisterské štúdium 

( II. stupeň vysokoškolského štúdia)     FŠ          T           R            PP 

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť   D   Mgr.     2            20 

 

 

       

Magisterské štúdium     

(spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia)  FŠ          T         R            PP 

Reformovaná teológia     D Mgr.   5      15 

 

Doktorandské štúdium 

( III. stupeň vysokoškolského štúdia)    FŠ          T         R            PP 

Teológia       D PhD.   3        4 

Teológia       E PhD.   5        4 

 

(Skratky: FŠ – forma štúdia, D – denná forma, E – externá forma,  T – titul, R – rok, PP – 

plánovaný počet prijatých,  
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Všeobecné podmienky prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium:  

V zmysle Zákona  základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného 

stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  

Základnou podmienkou prijatia na magisterské (spojený 1. a 2. stupeň štúdia) štúdium je 

získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské  štúdium (študijný program MDSS) je úspešné 

absolvovanie vysokoškolského štúdia prvého stupňa ukončené  štátnou skúškou v odbore 

teológia, študijný program: Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť, resp. príbuzné študijné 

programy  na reformovanej alebo inej protestantskej teologickej fakulte, 

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V 

zahraničí získané úplné stredoškolské  vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) 

v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.  

V zahraničí získané univerzitné, resp. vysokoškolské vzdelanie treba nostrifikovať v SR a 

príslušné doklady odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. 

Ďalšie podmienky prijatia sú: 

 vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne,  

 úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov.  

Prihláška na vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) musí obsahovať, resp. 

treba k nej pripojiť: 

 životopis, 

 úradne overená fotokópia maturitného a výročného vysvedčenia. 

Prihláška na vysokoškolské štúdium 2. stupňa (magisterské štúdium) musí obsahovať, 

resp. treba k nej pripojiť: 

 životopis, 

 úradne overená fotokópia diplomu.  
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Prihláška na vysokoškolské štúdium spojeného 1.a 2. stupňa (magisterské štúdium) musí 

obsahovať, resp. treba k nej pripojiť: 

 životopis, 

 odporučenie duchovného a presbytéria (pre cudzincov odporučenie od biskupa), 

konfirmačný list (tie dokumenty iba v prípade, ak absolvent sa chystá na duchovenskú 

službu) 

 úradne overená fotokópia maturitného a výročného vysvedčenia. 

Všeobecné podmienky prijatia na doktorandské štúdium:  

V zmysle Zákona  podmienkou prijatia na doktorandské štúdium sú:  

 úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia ukončené  štátnou skúškou v odbore 

teológia na reformovanej alebo inej protestantskej teologickej fakulte, 

 vyplnená a v stanovenom termíne odoslaná prihláška na doktorandské štúdium, 

 v stanovenom termíne odoslaný zoznam publikačnej činnosti v odborných alebo 

cirkevných časopisoch 

Ďalšie podmienky prijatia sú: 

 vážený študijný priemer do 1,5, 

 úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov.  

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov 

Slovenskej republiky. V zahraničí získané univerzitné, resp. vysokoškolské vzdelanie treba 

nostrifikovať v SR a príslušné doklady odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. 

Prihláška na vysokoškolské štúdium 3. stupňa (doktorandské štúdium) musí obsahovať, 

resp. treba k nej pripojiť: 

 životopis 

 zoznam publikačnej činnosti,  

 úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia a vysokoškolského diplomu;  
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Termín podania prihlášok:  

31. marca 2017 - na dennú formu bakalárskeho štúdia 

30. júna 2017 – na dennú formu magisterského a na dennú a externú formu doktorandského 

štúdia 

Fakulta elektronicky potvrdí prijatie prihlášky na štúdium po termíne uzávierky podania 

prihlášok, zároveň zašle uchádzačovi podrobné informácie o obsahu a  priebehu prijímacích 

skúšok. V prípade potreby určí uchádzačovi termín na doplnenie potrebných chýbajúcich 

dokladov. 

 

 

Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium:  

 ústny pohovor  zo všeobecných stredoškolských vedomostí 

Prijímacie skúšky na magisterské štúdium, št.program: Misiologia, diakonia a sociálna 

starostlivosť:  

 ústny pohovor  z cudzieho jazyka a spôsobilosti  

 

Prijímacie skúšky na magisterské štúdium, št.program: Reformovaná teológia:  

  

 Obsah prijímacích skúšok pre magisterské štúdium:  

 písomný test zo všeobecných stredoškolských a potrebných cirkevných a teologických 

vedomostí, ako aj znalosti  cudzieho jazyka 

 ústny pohovor  z cirkevného spevu, cudzieho jazyka a spôsobilosti  

Do celkového hodnotenia sa započítava aj prospech z výročného a maturitného vysvedčenia. 

 

 

 

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium:  

 ústny pohovor  z teologických disciplín  

 Hodnotenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské a doktorandské  štúdium:  

    
Ústna skúška je komisionálna a jej klasifikácia je evidovaná v protokoloch o prijímacích 

skúškach. 
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Termín konania prijímacích skúšok.  

Bakalárske štúdium (denná forma štúdia) – 07.07.2017 

Magisterské štúdium – 07.07.2017 

Doktorandské  štúdium – 21.08.2017 

Prijímacia komisia 

Členov prijímacej komisie vymenúva dekan RTF UJS. Členstvo v prijímacej komisii je čestné a 

nezastupiteľné. Prijímacia komisia zabezpečuje správny chod prijímacieho konania v súlade s 

Podmienkami prijatia na RTF UJS pre akademický rok 2017/2018 a na základe prijímacích 

pohovorov predkladá návrhy na prijatie uchádzačov dekanovi RTF UJS. 

 Na základe odporúčania prijímacej komisie o prijatí uchádzačov rozhoduje dekan RTF UJS. 

 Podmienky prijatia na RTF UJS na akademický rok 2017/2018 bol schválený Akademickým 

senátom RTF UJS dňa  10.06. 2016. 

 

.........................................      ............................................ 

Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.      Mgr. Attila Lévai, PhD. 

  predseda AS RTF UJS             dekan RTF UJS 

 

 


