Wydział Teologiczny ChAT zaprasza
na bezpłatne, stacjonarne STUDIA:
licencjackie, specjalności:

•
•
•
•

Rekrutacja
w systemie
elektronicznym:
irk.chat.edu.pl

teologia ewangelicka
teologia prawosławna
teologia starokatolicka
teologia protestancka (we współpracy ze środowiskami
ewangelikalnymi)
magisterskie, specjalności:
• teologia ewangelicka
• teologia prawosławna
• teologia starokatolicka
oraz dla absolwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków
• teologia tradycji wyznaniowych
• hymnologia i ikonografia
DOKTORANCKIE

• w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych
Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Miodowa 21 c, 00-246, tel.: +48 22 831-95-97, tel. kom.: +48 506-002-360,
e-mail: teologia@chat.edu.pl, www.teologia.chat.edu.pl

Jedyna w Polsce ekumeniczna uczelnia teologiczna, kształcąca kadry
dla Kościołów różnych tradycji wyznaniowych: ewangelickich, protestanckich, prawosławnych i starokatolickich. Studia u nas dają niepowtarzalną okazję spotkania i poznania nie tylko odmiennych prądów
teologicznych, ale co równie ważne, ludzi je reprezentujących, gotowych na szeroko rozumianą wymianę intelektualną.
W Wydziale Teologicznym studiuje się w niewielkich grupach, dzięki
czemu możliwe jest indywidualne podejście do studentów. Program
studiów bazuje na najlepszych międzynarodowych standardach.
Wielu wykładowców kształciło się również zagranicą. Wspieramy instytucjonalnie studentów niepełnosprawnych, oferujemy pomoc psychologiczną i duszpasterską. Studenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii we wszystkich typach szkół.
Jako jedyny wydział teologiczny w Polsce oferujemy studia dwustopniowe. Zapraszamy na studia magisterskie (II stopnia) absolwentów
studiów licencjackich innych kierunków, stworzyliśmy dostosowaną
do potrzeb takich studentów specjalność teologia tradycji wyznaniowych oraz ikonografia i hymnologia.
Wydział Teologiczny współpracuje naukowo z wieloma uczelniami
w Europie, a nawet w Izraelu, oferuje międzynarodową wymianę
studencką w ramach programu Erasmus+ i innych programów stypendialnych wspieranych przez instytucje kościelne w całej Europie.
Każdy student ma możliwość studiowania przynajmniej jednego semestru za granicą.
Oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) bez
żadnych dodatkowych opłat. Wspieramy tych, którzy chcą studiować jednocześnie drugi kierunek. Wszyscy studenci mają możliwość
uczestniczenia w wykładach i zajęciach zagranicznych profesorów,
odbywających się w murach ChAT.
Tradycja i nowoczesność. Państwowa uczelnia z 60-letnią tradycją,
spadkobierczyni Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii
Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego stale się unowocześniająca: internetowa rejestracja kandydatów, elektroniczna obsługa studentów w dziekanacie i bibliotece, sala komputerowa i elektroniczne
bazy czasopism.
Wydział Teologiczny posiadający wszystkie uprawnienia naukowe
oferuje również studia doktoranckie wszystkim – bez względu na wyznanie i ukończony kierunek studiów magisterskich – chcącym zdobywać kompetencje i stopnie naukowe w zakresie teologii.

