
Stand: November 2020
Bildquellen: Tobias Barniske (Titel, Innenseite 1 & 3), Karla Fritze (Innensei-
te 2), Rüthnick Architekten (Außenseite 2)

Podmínky přijetí

Detailní informace ke studijním programům:
www.uni-potsdam.de/studium/zugang

Další informace

Martin Kujawa
Campus Am Neuen Palais 10, bud. 02
Telefonní číslo: +49 331 977-4368
mobil: +49 171 944 3098

Adresa
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
Telefonní číslo: +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
Telefonní číslo: +49 331 977-1760
e-mail: infoaaa@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung/aaa

Kontakt

Do bakalářského studijního programu:
 Obecné informace o způsobilosti ke studiu najdete na 

webové adrese: www.uni-potsdam.de/studium/zugang/

vor-bewerbung-immatrikulation/hzb 

 Předpokladem pro přijetí ke studiu na vysoké škole v 
Německu pro uchazeče, kteří nejsou rodilými mluvčími, 
je doklad o znalosti německého jazyka na akademické 
úrovni

Do magisterského studijního programu:
 Uchazeč musí být držitelem vysokoškolského titulu 

(např. Bc.) v některém z oborů relevantních pro studium 
židovské teologie. Detailní seznam podmínek naleznete 
ve směrnicích pojednávajících magisterské studium  

 Dostatečná znalost hebrejského jazyka. Pro studium an-
glického studijního programu je nutná dostatečná zna-
lost anglického jazyka

Universität Potsdam

Bakalářský studijní program (B.A.) 
a Magisterský studijní program (M.A.)
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Otevřením Školy židovské teologie na Univerzitě v Potsdami 
se po téměř dvou staletích naplnila snaha o zrovnoprávnění 
židovské teologie s  teologií křesťanskou a islámskou. 
V  Evropě ojedinělý studijní program je přístupný všem zá-
jemcům bez ohledu na vyznání. Program zahrnuje pestrou 
škálu témat od studia hebrejské bible, přes studium teologic-
kých děl středověku až po myslitele moderny.  

School of Jewish Theology

„Židovská teologie je  snahou o pochopení hlubších implikací 
židovského náboženství.“
– rabbi Louis Jacob

Studium nabízí vhled do židovské náboženské praxe součas-
nosti i minulosti. Absolvent má bohaté znalosti o vývoji ži-
dovských dějin od rabínského judaismu antiky, středověku až 
po moderní judaismus. Intenzivní kurzy hebrejského a ara-
mejského jazyka umožňují studentům práci s pramennými 
texty již v prvních semestrech studia.

Pro zájemce o studium, kteří jsou židovského vyznání, na-
bízíme možnost rozšíření bakalářského programu o rabínská 
(v nabídce jsou programy liberálního nebo konzervativního 
směru) nebo kantorská studia (synagogální hudba). Toto stu-
dium probíhá ve spolupráci s Abraham Geiger Kolleg nebo 

Obsah studia

Absolvent je odborníkem v  oblasti judaismu. Mimo mož-
nosti působení v  náboženské sféře se našim absolventům 
otevírá celá řada pracovních odvětví v archivech a muzeích, 
v památnících nebo ve vzdělávacích a kulturních institucích 
židovského i nežidovského zaměření, které usilují o zacho-
vávání židovského dědictví napříč Evropou. Absolventi žido-
vského vyznání mohou pracovat v židovských obcích, komu-
nitách a školách, stejně jako v nemocnicích nebo domovech 
pro seniory. Mezi další způsoby uplatnění se řadí práce v na-
kladatelstvích, médiích, informačních službách nebo politic-
kých organizacích. 

Možnosti uplatnění

Studijní programy jsou nabízeny ve spolupráci s  Cen-
trem pro židovská studia Berlin-Brandenburg. V  Evropě 
ojedinělá je také naše spolupráce s Katedrou dějin žido-
vské hudby na Musikhochschule Franze Liszta ve Výmaru. 
Nabídka programu Erasmus+ vám umožní další prohlo-
ubení vašich znalostí ve městech jako jsou Budapešť, Vra-
tislav, Poznaň, Krakov, Paříž, Moskva, Oslo nebo Vídeň. 

Spolupráce

Studijní program židovská teologie je koncipován jako 
jednooborový, případně dvouoborový. K  nejdůležitějším 
vyučovaným předmětům se řadí dějiny židovského náro-
da, židovská filosofie, hebrejská bible a exegeze, židovské 
náboženské právo, rabínská, systematická a praktická teo-
logie, stejně jako aramejština.

Náplň studia

se Zacharias Frankel College. Povinnou součástí rabínského 
i kantorského výcviku je absolvování jednoho roku v Izraeli. 
V  rámci bakalářského studijního programu je dále možné 
zvolit si zaměření na biblickou archeologii.


