
STUDIJNÍ PROGRAM PRO LAIKY – MODUL A  
https://moodle.umc.cz/

PODMÍNKY PŘIJETÍ 

 Podmínkou  k přijetí  ke  studiu  je  pouze řádné vyplnění  přihlášky  a  její  včasné
odeslání na uvedenou e-mailovou adresu. 

 Studijní program je určen pro laiky, kteří ať už pravidelně nebo příležitostně káží ve
sborech,  ve  střediscích  diakonie,  připravují  biblické  programy  v  mateřských
centrech aj..  Studijní  program je také vhodný pro vedoucí  domácích skupinek,
pracovníky s dětmi, mládeží, pro pracovníky se seniory, pro všechny, kteří zvěstují
slovo Písma ve sborech i  mimo ně.  Kurs je  také určen pro lokální  kazatele bez
vysokoškolského  vzdělání.  Na  tento  studijní  program  bude  pro  ně  navazovat
později  další,  který  prohloubí  jejich  znalosti,  kazatelské  a  pastorační
dovednosti.Členství v ECM či jiné církvi není podmínkou studia. 

 Studium předpokládá základní znalost Bible v českém nebo slovenském překladu.
Podmínkou k přijetí  ke studiu není  žádné předcházející  vzdělání (středoškolské,
maturita  aj.)  V rámci  celého  modulu  A  je  zápis  do  některých  kurzů  podmíněn
absolvováním  jiných  kurzů.  (Např.  Teologie  Nového  zákona  je  podmíněna
úspěšným absolvováním kurzu Četba a úvod do Nového zákon – viz informační
listy k jednotlivým kurzům.)

 Prosíme  o  dobrovolný  příspěvek  ve  výši  1  000,-  Kč (Česká  republika)/  40  €
(Slovenská  republika)  za  semestr  v případě  studia  dvou  předmětů  v jednom
semestru. Do poznámky prosím napište Vaše příjmení a MODUL A. Jde o příspěvěk
na literaturu a jednodenní soustředění v průběhu kurzu. Věříme, že Vaše sbory Vás
jako  aktivní  a  ochotné  laiky  rádi  podpoří  v  celé  výši  daného příspěvku.  Pokud
budete studovat pouze jeden předmět, tak 500,- Kč / 20 € za semestr. Příspěvek,
prosím, zasílejte do 10. září (pro zimní semestr) a do 10. ledna (pro letní semestr)
na jeden z níže uvedených účtů. 
ČR: 7373737373/2700 VS: 141
SR: 6617103007/1111 VS: 2011

 Prostřednictvím e-mailu budete vyrozuměni o přijetí ke studiu, bude vám zaslán
harmonogram studijního kurzu, uživatelské jméno a heslo.

 Veškeré dotazy rád zodpoví Filip Jandovský – filip.jandovsky@umc.cz 774 64 75 50
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