
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 

2015/2016 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre 

seniorov – Univerzita tretieho veku – so študijným zameraním na Sväté písmo 

a systematickú teológiu. 

 Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov 

a dôchodcovia bez ohľadu na vek, na základe písomnej prihlášky a uvedenia 

najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita.  

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje absolventom UTV, 

ktorí končili svoje štúdium v priebehu rokov 2003-2015, že v školskom roku 

2015/2016 otvára v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania tieto  

špecializácie:  
Východná kresťanská spiritualita 

Patristická a stredoveká kresťanská literatúra 

Kresťanstvo a umenie 

Duchovné cvičenia v každodennom živote 

Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť  - letný semester 

Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov 

a dôchodcovia bez ohľadu na vek na základe písomnej prihlášky a uvedenia 

najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita a absolvovanie troch 

ročníkov UTV na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Podmienkou 

otvorenia danej špecializácie je minimálny počet študentov 15. V prípade, že 

tento minimálny počet nebude naplnený, Teologická fakulta Trnavskej 

univerzity si vyhradzuje právo danú špecializáciu neotvoriť. 

Prijatí uchádzači budú písomne oboznámení o zápise a prvej prednáške. Tento 

vzdelávací proces sa začne v októbri 2015. 

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 

2015/2016 otvára v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania opäť prvý 



ročník on-line štúdia pre tých, ktorí nemôžu pricestovať na prednášky do 

Bratislavy alebo im zdravotný stav neumožňuje prísť na fakultu. 

 Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov 

a dôchodcovia bez ohľadu na vek na základe písomnej prihlášky a uvedenia 

najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita.  

Prednášky budú dostupné na našej stránke www.tftu.sk pre všetkých, ktorí sa 

prihlásia. Zároveň budú mať poslucháči prístup aj na iné zaujímavé podujatia 

organizované fakultou a umiestnené na stránke.  

 Prijatí uchádzači budú elektronicky oboznámení o zápise a prvej 

prednáške. Tento vzdelávací proces sa začne v októbri 2015. 

Poplatok za štúdium v internej aj externej forme je 45 € na jeden akademický 

rok. Pre záujemcov o špecializáciu Druhý vatikánsky koncil  ako inšpirácia 

pre súčasnosť je poplatok polovičný t. j. 22,50 €. 
  Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke fakulty 

www.tftu.sk  

 

Termín zaslania prihlášok je do 10. septembra 2015 na adresu: 

Teologická fakulta TU 

Kostolná 1, P. O .Box 173 

814 99 Bratislava 

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Univerzitou 

Sapientia v Budapešti oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v štruktúre 

foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov – Univerzita 

tretieho veku – v maďarskom jazyku. Prednášky profesorov teológie z Budapešti 

budú v sobotu v týchto termínoch: 

24.10.2015 

21.11.2015 

20.02.2016 

12.03.2016 

23.04.2016 

21.05.2016 

Podmienkou prijatia je vek nad 40 rokov a maturita.  

Poplatok za akademický rok činí 40€. 

Študijný program pre poslucháčov UTV v maďarskom jazyku sa organizuje 

s podporou Mons. Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa a Róberta 

Kissa, vikára Trnavskej arcidiecézy. 

 

Kontakt: 

Tomáš Molnár 

tamaskaplan@gmail.com 

+421 911 912 410 

 

http://www.tftu.sk/
http://www.tftu.sk/


Termín zaslania prihlášok je do 22. októbra 2015 na adresu: 

Teologická fakulta TU 

Kostolná 1, P. O .Box 173 

814 99 Bratislava 
 


