Směrnice č. 2

STUDIJNÍ PLÁN
KOMBINOVANÝ BAKALÁŘSKÝ PROGRAM
Kombinovaný bakalářský studijní program adventistické teologie na Adventistickém teologickém
institutu je čtyřletý studijní program, který probíhá kombinovanou formou domácího samostudia a
studia při společných studijních konzultacích. Studium je rozděleno do osmi kateder, kdy výuka
jednotlivých předmětů je zakončena zápočtem a studium na každé katedře souhrnnou oborovou
komisionální zkouškou. Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské
práce. Studentům, který splnili všechny studijní povinnosti je udělen titul bakalář teologie (B.Th.)
akreditovaný Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges, and Universities.
Průběh studia se řádí Studijním a zkušebním řádem ATI, Disciplinárním řádem ATI a dalšími dokumenty
a směrnicemi ATI. Rozdělení studia do předmětů stejně jako objem a nároky studia stanovuje Studijní
plán kombinovaného bakalářského studijního programu a sylaby jednotlivých předmětů.

Přijetí ke studiu
Zájemce o studium se ke studiu přihlašuje prostřednictvím elektronického nebo listového formuláře
PŘIHLÁŠKA KE KOMBINOVANÉMU STUDIU ATI, který je k dispozici na studijním oddělení ATI nebo na
internetových stránkách ati.casd.cz. Podmínky přijímacích zkoušek upravuje směrnice ATI č. 9 POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU.
Oznámení o přijetí nebo nepřijetí studia je sdělená zájemci o studium písemně na jeho
korespondenční adresu.

Kombinované studium
Studium probíhá kombinovanou formou, tedy kombinuje domácí samostudium a studium při
společných studijních konzultacích. Objem studia upravuje STUDIJNÍ PLÁN KOMBINOVANÉHO
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU a konkretizují sylaby k jednotlivým předmětům, které jsou
přístupné v informačním systému ATI nebo na studijním oddělení ATI.
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Každý semestr je pět společných studijních konzultací, které začínají v pátek ráno a končí v neděli
odpoledne. Součástí každé konzultace je 14 vyučovacích hodin (vyučovací hodina má 45 minut).
Součástí konzultace a studia na ATI jsou také společné pobožnosti, sobotní bohoslužba, prostor pro
semináře a třídnické hodiny.
Jednou za rok je součástí studia týdenní intenzivní kurz.
Absence při konzultacích a intenzivních kurzech upravuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ATI.

Kreditový systém studia
Systém studia se řídí Boloňskou deklarací z 19. června 1999 přijatou evropskými státy včetně České
a Slovenské republiky.
Každý student musí v průběhu studia získat 180 ECTS kreditů, kdy jeden kredit odpovídá 25 hodinám
práce studenta.

Student kombinovaného bakalářského programu adventistické teologie ATI získá:
minimálně 74 kreditů za studium jednotlivých předmětů (seznam předmětů upravuje STUDIJNÍ PLÁN
KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU a náplň učiva a požadavky na splnění
zápočtů sylaby jednotlivých předmětů)
minimálně 56 kreditů za oborové práce a oborové zkoušky - 8 oborových zkoušek, kdy každá má
hodnotu 6 kreditů za zkoušku a 1 kredit za oborovou práci (seznam a termíny zkoušek upravuje
STUDIJNÍ PLÁN KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU a průběh zkoušek
definuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ATI)
minimálně 20 kreditů za odborné praxe (průběh, přihlášení, hodnocení i hodnotu kreditů upravuje
směrnice PRAVIDLA ODBORNÝCH PRAXÍ)
minimálně 30 kreditů za semináře – volitelné semináře včetně semináře k bakalářské práci se
vypisují pro každý semestr vždy na začátku semestru (hodnota kreditů, obsah a podmínky udělení
zápočtu jsou zveřejněny v sylabech seminářů v informačním systému ATI). Maximálně 6 kreditů může
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student získat za semináře mimo konzultace ATI (církevní vzdělávací akce, akce ATI mimo běžné
konzultace, vzdělávací akce církví a vzdělávacích institucí - seznam akcí, jejichž účast bude hodnocena
kredity, zveřejní studijní oddělení vždy na začátku akademického roku).
Celkem musí student získat minimálně 180 kreditů, aby mohl být připuštěn k obhajobě bakalářské
práce a závěrečným zkouškám.

Organizace studia
Studium je rozvržené do jednotlivých modulů, které se vzájemně překrývají a jsou vždy zakončeny
oborovou zkouškou. Každý obor (modul) obsahuje určený počet předmětů zakončených zápočty, které
definuje STUDIJNÍ PLÁN KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU. Po splnění
všech zápočtů z daného oboru včetně zápočtu za splnění odborné práce v daném oboru může student
splnit zkoušku z daného oboru. Zkouška zpravidla obsahuje otázky z většiny učiva daného oboru.
Průběh a hodnocení zkoušky definuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ATI.

Zkoušky (semestry splnění jednotlivých zkoušek)


Teologické kontexty (3. semestr)



Starý zákon (4. semestr)



Systematická teologie (5. semestr)



Praktická teologie (6. semestr)



Adventistická studia (7. semestr)



Nový zákon (8. semestr)



Evangelizace (8. semestr)



Adventistická spiritualita (8. semestr)
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Schéma studia
ročník
semestr
Nový zákon
Starý zákon
Praktická teologie
Evangelizace
Systematická teologie
Adventistická studia
Kontexty teologie
Adventistická
spiritualita
Průběžná praxe

1

1. ročník
2

3

2. ročník
4

5

3. ročník
6

4. ročník
7

8

Schéma velkých zkoušek
ročník
semestr
Nový zákon
Starý zákon
Praktická teologie
Evangelizace
Systematická teologie
Adventistická studia
Kontexty teologie
Adventistická spiritualita
Průběžná praxe

1

1. ročník
2

3



SZ - Hermeneutika (20 hodin)



K - Religionistika (6 hodin)
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4. ročník
8
NZ

PT
E
ST
A
K
S

1. ročník (1. semestr)
SZ - Hebrejština (25 hodin)

5

3. ročník
6

SZ

Schéma intenzivních kurzu



2. ročník
4

2. ročník (3. semestr)


PT – Homiletika a rétorika (25 hodin)



ST – Skripturologie a hermeneutika (10 hodin)
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A - Dějin adventismu (10 hodin)



K - Ekumenická nauka o církvích, Nauka o sektách (6 hodin)

3. ročník (5. semestr)


NZ - Řečtina (25 hodin)



PT - Leadership (20 hodin)



ST - Bible a věda (6 hodin)

4. ročník (7. semestr)


A - Adventistické teologické důrazy III. (15 hodin)



A - Prorocký přehled (10 hodin)



E - Evangelizace 1 - Dějiny misiologie, Biblické základy misie (20 hodin)



S - Křesťanské spirituální tradice (6 hodin)

Závěrečné zkoušky
K závěrečným zkouškám může být připuštěn pouze student, který získal předepsaných 180 kreditů
(minimálně 74 kreditů získal za studium jednotlivých předmětů, minimálně 56 kreditů za oborové práce
a oborové zkoušky, minimálně 20 kreditů za odborné praxe a minimálně 30 kreditů za volitelné
semináře) a odevzdal bakalářskou práci.
Závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a závěrečné zkoušky. Obhajobu bakalářské
práce i závěrečnou zkoušku upravuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ATI.
Závěrečné zkouška se skládá ze tří částí:


Biblistika (obor Starý zákon a obor Nový zákon)



Systematická teologie (obor Systematická teologie a obor Adventistická studia)



Praktická teologie (obor Praktická teologie a obor Evangelizace)

Možnost prominutí závěrečné zkoušky
Student, který měl z oborů, které se vztahují ke konkrétní zkoušce hodnocení AA nebo AB může
požádat ředitele institutu o prominutí dané části závěrečné zkoušky. Ředitel institutu pokud takovou
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žádost uzná, zapisuje studentovi danou zkoušku hodnocením A (pokud zkoušky daných oborů byly
hodnoceny AA) nebo B (pokud zkoušky daných oborů byly hodnoceny AB). Záverečná zkouška studenta
se potom neskládá ze tří částí, ale z méně s ohledem na výsledky oborových zkoušek, případně může
být prominuta zcela, pokud tomu odpovídá hodnocení oborových zkoušek.

Harmonogram studia
Studium se dělí na semestry (zimní a letní). Zimní semestr začíná intenzivním kurzem v srpnu
(august) a končí lednovou (január) konzultací.
Zkouškové období zimního semestru začíná lednovou (január) konzultací a končí konzultací v březnu
(marec). V tomto období by studenti měli splnit zápočty a zkoušky tohoto semestru.
Letní semestr začíná únorovou (február) konzultací a končí červnovou (jún) konzultací.
Zkouškové období letního semestru začíná červnovou (jún) konzultací a končí intenzivním kurzem v
srpnu (august). V tomto období by studenti měli splnit zápočty a zkoušky tohoto semestru.
Pokud to umožní organizace výuky a rozhodne tak vyučující předmětu, je možné zápočet nebo
zkoušku skládat v termínu dřívějším. Pokud se studentovi nepodaří získat všechny zápočty nebo
zkoušky během zkouškového období může podat písemnou žádost řediteli, který může zkouškové
období prodloužit. Pravidla pro prodloužení zkouškového období stanovuje STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD
ATI.
Konkrétní termíny začátků a konců semestrů a začátků a konců zkouškových období vyhlašuje
studijní oddělení ATI vždy na začátku akademického roku.

Schváleno Správní radou ATI: 26. 3. 2018
Revize dokumentu proběhne nejpozději ke dni: 31. 12. 2019
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