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Warunki przyjęcia na studia

Studia licencjackie można rozpocząć tylko w semestrze zi-
mowym, a studia magisterskie w semestrze zimowym lub 
letnim. Informacje na temat immatrykulacji można zna-
leźć na stronie: 
www.uni-potsdam.de/studium/zugang

Zapisy

Kontakt po polsku
Martin Kujawa
Campus Am Neuen Palais 10, bud. 02
telefon: +49 331 977-4368
mobil: +49 171 944 3098

Universität Potsdam
School of Jewish Theology
Campus Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
www.uni-potsdam.de/juedtheologie

Biuro Spraw Studenckich
Campus Am Neuen Palais, bud.08
telefon: +49 331 977-1715
e-mail: studienberatung@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung/zsb

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Campus Am Neuen Palais, bud. 08
telefon: +49 331 977-1760
e-mail: infoaaa@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung/aaa

Informacje dla studentów

Na studia licencjackie (bachelor):
 Informacje na temat kwalifikacji kandydatów na studia 

można znaleźć tutaj: www.uni-potsdam.de/studium/zu-
gang/vor-bewerbung-immatrikulation/hzb 

 Od studentów zagranicznych wymagana jest wystarcza-
jąca znajomość j. niemieckiego.

Na studia magisterskie (master):
 Pierwszy dyplom naukowy (bachelor) w dziedzinie zwią-

zanej z programem – konkretne przepisy można znaleźć 
w regulaminie programu magisterskiego lub w regula-
minie przyjęcia na studia magisterskie. 

 wystarczająca znajomość j. hebrajskiego i angielskiego 
dla programu master w języku angielskim.

Universität Potsdam

Studia licencjackie (B.A.) i magisterskie (M.A.)

TEOLOGIA ŻYDOWSKA
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co przez tysiąclecia pozwoliło Żydom zachować tożsamość?  
Jak Żydzi czytają Biblię? Czego naprawdę uczy Talmud? Jak 
żydowska myśl religijna odpowiada na wyzwania współczes-
-ności? Co jest tajemniczego w kabale?

Czy zastanawiałeś się kiedyś 
nad tym,

Jeżeli lubisz czytać i dyskutować na temat tekstów, masz ot-
warty umysł, nie zadowalasz się obiegowymi poglądami ani 
nie poprzestajesz na stereotypach, pragniesz poszukiwać 
odpowiedzi, interesujesz się myślą filozoficzną i religijną, 
fascynuje cię bliskość i egzotyka cywilizacji żydowskiej, wy-
bierz studia w School of Jewish Theology w Poczdamie! Stu-
dia teologii żydowskiej są otwarte dla wszystkich chętnych 
niezależnie od ich wyznania i nieodpłatne.

Teologia żydowska, dla kogo?

skiej – od Biblii i literatury rabinicznej przez mistykę aż po 
współczesny żydowski dyskurs filozoficzny. Intensywne kur-
sy języka hebrajskiego i aramejskiego dają podstawę do sa-
modzielnej lektury tekstów źródłowych: Talmudu i literatury 
rabinicznej. Studia umożliwiają także poznanie żydowskiej 
praktyki religijnej. Studenci żydowscy – zarówno kobiety jak 
mężczyźni – mogą równolegle rozpocząć studia przygoto-
wujące do zawodu rabina lub kantora w Kolegium Abraha-
ma Geigera (kierunek liberalny) lub w Kolegium Zachariasza 
Frankla (kierunek konserwatywny). W programie licencjac-
kim (bachelor) można wybrać specjalizację „biblijna arche-
ologia”. Polega ona na badaniu materialnej spuścizny i jej 
kontekstów kulturowych w krajach Biblii oraz na analizie 
epok, w których księgi biblijne zostały stworzone.

Program studiów

Poczdam słynie z bogatej spuścizny historycznej, z zabytko-
wych pałaców i parków – krajobraz kulturowy miasta został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pocz-
dam to także niezwykle ważny ośrodek akademicki i naukowy 
– mają tu swoją siedzibę szkoły wyższe i wiele ważnych insty-
tucji badawczych. Potencjał naukowy oraz atmosfera miasta 
przyciągają wielu zagranicznych naukowców i studentów. 
Dodatkowym atutem jest dogodne położenie – tylko 25 km 
od stolicy Niemiec Berlina – i dobre połączenia kolejowe i 
drogowe.

Poczdam

Jako ekspert w sprawach religii żydowskiej możesz pod-
jąć  pracę w muzeach i archiwach z żydowskimi zbiorami, 
w żydowskich i nieżydowskich placówkach oświatowych 
lub kulturalnych, w miejscach pamięci i instytucjach zaj-
mujących się zachowaniem żydowskiego dziedzictwa. 
Absolwenci żydowscy znajdują dodatkowo zatrudnienie w 
żydowskich instytucjach i organizacjach na całym świecie, 
np. w gminach, szpitalach, szkołach lub domach opieki. 
Teolodzy żydowscy podobnie jak teolodzy chrześcijańscy 
mogą też otrzymać pracę niezwiązaną z religią, np. w 
wydawnictwach lub środkach masowego przekazu, jako 
konsultanci ds. public relations w przedsiębiorstwach lub 
organizacjach społecznych i politycznych.

Co po studiach?

Kierunek studiów Teologia żydowska w Poczdamie (studia 
licencjackie i magisterskie) jest jedynym w Europie kierun-
kiem, który pozwala poznać całe spektrum myśli żydow-

Programy studiów oferowane są we współpracy z Centrum 
Studiów Żydowskich Berlin-Brandenburgia i z jedyną w Eu-
ropie Katedrą Historii Muzyki Żydowskiej w Wyższej Szkole 
Muzycznej im. Franciszka Liszta w Weimarze. Oprócz tego 
współpraca w ramach programu Erasmus pozwala na wizyty 
studyjne w miastach takich jak Budapeszt, Wrocław, Poznań, 
Kraków, Paryż, Moskwa, Oslo oraz Wiedeń.

Współpraca


