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Для бакалаврської програми (В.А.):
 Свідоцтво про отримання середньої освіти (атестат). 

Докладніше див.: www.uni-potsdam.de/studium/ 
zugang/vor-bewerbung-immatrikulation/hzb

 Документ про здачу іспиту з німецької мови (DHS) або 
мовний сертифікат (TestDaF).

Для маґістерської програми (М.А.):
 Диплом бакалавра зі суміжної спеціальності
 знання англійської мови та івриту.

Перелік документів для вступу

Навчання на бакалаврській програмі можна розпочати 
тільки у зимовому семестрі, на маґістерській – як 
в зимовому, так і в літньому семестрах. Актуальна 
інформація про правила вступу та зарахування на 
навчання міститься тут:
www.uni-potsdam.de/studium/zugang

Терміни подачі документів

www.juedischetheologie-unipotsdam.de 

Додаткова інформація для 
студентів

Консультації щодо навчальної програми
Susann Schober, M.A.
Campus Am Neuen Palais 10
Haus 02
Telefon: +49 331 977-4368
Telefax: +49 331 977-1193
E-Mail: susann.schober@uni-potsdam.de

Адреса
Universität Potsdam
School of Jewish Theology
Campus Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

Консультативний центр для студентів
Campus Am Neuen Palais
Haus 08
Telefon: +49 331 977-1715
E-Mail: studienberatung@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung/zsb

Відділ міжнародного співробітництва
Campus Am Neuen Palais
Haus 08
Telefon: +49 331 977-1760
E-Mail: infoaaa@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung 

Консультації / Контакти 

Потсдамський університет

Бакалаврські (В.А.) і маґістерські (М.А.) програми

ЮД А Ї К А .
Т Е ОЛ О Г І Ч Н І  С Т УД І Ї

https://www.uni-potsdam.de/studium/zugang/vor-bewerbung-immatrikulation/hzb/
https://www.uni-potsdam.de/studium/zugang/vor-bewerbung-immatrikulation/hzb/


Підготовка фахівців проходить у рамках співпраці із 
Центром єврейських студій землі Берлін-Бранденбурґ. 
Унікальною і єдиною у Європі є також кооперація із 
катедрою історії єврейської музики у Вищій музичній 
школі імені Франца Ліста у Ваймарі (Musikhochschule Franz 
Liszt Weimar). 

Наші партнери

Школи Юдаїки в Потсдамському університеті – це унікальна 
для Європи безкоштовна освітня програма, відкрита 
для всіх зацікавлених, незалежно від віровизнання, й 
скерована на вивчення багатої єврейської богословської 
спадщини: від Старого Заповіту, через середньовічні 
теологічні праці – до мислителів і дискурсів сьогодення. 

Школа Юдаїки /
School of Jewish Theology

Структура навчання

Навчання за нашою спеціальністю дає уявлення про 
практики юдаїзму в історичному й сучасному аспектах. 
Студенти здобувають базові знання про багатогранну 
історію єврейської релігії упродовж трьох тисяч років її 
розвитку. Основна увага приділена пізнанню рабинської 
течії в юдаїзмі з прадавніх часів і середньовіччя до 
сучасного юдаїзму у всьому його різноманітті. Завдяки 
інтенсивним курсам івриту й арамейської мови студенти 
вже у першому семестрі можуть самостійно опрацьовувати 
як давні історичні, так і сучасні джерела. 

Студенти-юдеї – як жінки, так і чоловіки – мають можливість 
у рамках бакалаврської освітньої програми розпочати 
навчання на рабина (ліберального чи ортодоксального 
напрямку), а також кантора (виконувача релігійних пісень у 
синагозі). Навчання за цими спеціальностями провадиться 

Навчальна програма

одночасно у Колеґіумі Абрагама Ґайґера (Abraham Geiger 
Kolleg) або Коледжі Захарії Франкеля (Zacharias Frankel Col-
lege) у Потсдамі. Обов’язковою частиною навчання є річна 
практика в Ізраїлі. 

Наші випускники – фахівці з історії й сучасності юдаїзму 
–зможуть працювати в архівах і музеях, де містяться 
єврейські зібрання; в єврейських і неєврейських освітніх 
і культурних осередках; в інституціях, які дбають про 
збереження єврейської спадщини; у сфері охорони 
і догляду за пам’ятниками. Єврейські випускниці 
й випускники можуть також працевлаштуватися 
в єврейських установах чи організаціях, як-от у 
єврейських громадах, школах, лікарнях чи в закладах 
опіки над старшими людьми. Також існує можливість 
знайти роботу у сферах, не пов’язаних безпосередньо із 
релігією: у видавничій чи медійній галузі, у благодійних 
фондах, в політиці.

Можливості працевлаштування

Спеціальність «Юдаїка. Теологічні студії» розрахована 
як на бакалаврів, так і на маґістрів. Основними 
дисциплінами є історія юдаїзму та єврейської філософії, 
Старий Заповіт й екзегетика, рабинська література, 
галаха і літургія, релігійна педагогіка і гомілетика, а 
також іврит і арамейська мова. 

Потсдам знаний завдяки історичним пам’яткам, 
унікальним палацам і паркам, а культурний ландшафт 
міста внесено до списку світового надбання ЮНЕСКО. 
Також Потсдам є важливим університетським і науковим 
центром – тут знаходяться кількадесят важливих 
дослідницьких інститутів і університет. Саме завдяки 
цьому, а також особливому клімату й атмосфері міста, до 
нас приїздить багато іноземних науковців і студентів. А ще 
Потсдам знаходиться всього за 25 км від столиці Німеччини 
– Берліна, до якого дуже зручно і швидко можна доїхати 
поїздами й автобусами.

Потсдам


