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Ešte keď som bola malé dievča, rozhodla som sa, že sa raz
stanem misionárkou. Moja mama, Slovenka, sa vydala do
Srbska za môjho otca Slováka z Vojvodiny, a onedlho som do
tejto kresťanskej rodiny zavítala aj ja. Na Slovensko som prišla
ako pätnásťročná študovať na gymnáziu v Revúcej. Rok za
rokom sa striedali a ja som sa dostala na štúdium teológie v
Banskej Bystrici, vtedy KETM - Katedra evanjelikálnej teológie
a misie. Pre mnohých mojich známych, bolo dosť zvláštne, že
dievča z Baptistickej cirkvi sa rozhodlo študovať niečo, čo
študujú prevažne muži, ktorí sa chcú stať kazateľmi. Mnohí mi
tiež hovorili, že bude pre mňa veľmi ťažké, nájsť si po skončení
štúdia zamestnanie. Ale ja som vedela, že toto je cesta, ktorou
mam ísť. Štúdium som si užívala, pamätám si, že keď som sa
učila na skúšku (nie však na úplne všetky predmety), nevedela
som sa dočkať otočiť ďalšiu stranu knihy a čítať čo je ďalej
napísané. Týchto päť rokov bolo pre mňa obrovským
požehnaním a prípravou na ďalšiu službu a teológiu v praxi.
Pred tým ako som skončila piaty ročník, mala som tri ponuky
na prácu v misijnej oblasti. Vybrala som si pracovať na misii v
“Campus Crusade for Christ“ a už šiesty rok slúžim nášmu
Pánovi a ľuďom v Srbsku. S radosťou spomínam na moje
Titulok druhého článku
študijné roky a som nesmierne vďačná Bohu, za možnosť
študovať práve teológiu.
S láskou,
Mgr. Ivana Bajić (Dudková)

Mgr. Ivana Bajić (Dudková)
absolventka katedry

Knižnica katedry
Združenie evanjelikálnych
cirkví (ZEC) v spolupráci s
Pedagogickou fakultou UMB
prevádzkuje knižnicu
slúžiacu pre študentov KTaK
a cirkevnú verejnosť.
Momentálne pripravujeme
slávnostné otvorenie
zrekonštruovanej budovy
katedrovej knižnice.
http://www.detm.org/kniznicaktak/

Podporte projekt zabezpečenia
a priestorového rozvoja knižnice
(malé, ale pravidelné príspevky):
Akákoľvek
Vaša
podpora
prispieva k napĺňaniu potrieb
študentov,
zabezpečeniu
základného chodu knižnice a k
realizácii rozvojových projektov
(spracovanie nových fondov,
zateplenie budovy a i.): Č. účtu
IBAN: SK17 0200 0000 0018
0196 4955 – VS 2000 – do
„Doplňujúce údaje“ – vaše
meno. Ďakujeme.

knižnica katedry po rekonštrukcii

Informácie o katedre
Pedagogická činnosť
Vzdelávanie a výchova
študentov študijných odborov
v oblasti katechetiky, teológie
a misiológie.
Dôraz na zabezpečenie
prípravy a odbornosti budúcich
kazateľov, katechétov,
misionárov a diakonických
pracovníkov.
Združenie evanjelikálnych

cirkví (ZEC) v spolupráci s
Pedagogickou fakultou UMB
prevádzkuje knižnicu slúžiacu
pre študentov KETM a pre
verejnosť.
Vedeckovýskumná činnosť
Katedra organizuje teologické
konferencie s medzinárodnou
účasťou zamerané na aktuálne
dianie v evanjelikálnej teológii,
misii, katechetike a diakonii.

Knižnica katedry

S radosťou môžeme povedať, že minulý rok 2016 bol na Katedre teológie a katechetiky PF UMB
mimoriadne úspešný. Získali sme práva na uskutočňovanie habilitácií a inaugurácií,
dvaja doktorandi úspešne ukončili štúdium a tešíme sa z publikácií, ktoré sme vydali.
A tešíme sa na nových študentov katedry tento rok 2017 v septembri!
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Možnosti štúdia
Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov
študijných odborov, ktoré garantuje, podľa schválených
učebných
plánov,
v akreditovaných
študijných
programoch:
Katedra teológie a katechetiky garantuje bakalársky
študijný program Evanjelikálna teológia a misia, magisterský
študijný program Evanjelikálna teológia a doktorandský
študijný program Teológia v študijnom odbore 2.1.12 Teológia.
Absolventi magisterského štúdia teológie môžu vykonať
rigoróznu skúšku. Všetky uvedené stupne štúdia katedra
ponúka v dennej aj v externej forme štúdia, v slovenskom aj
v anglickom jazyku.
Absolvent
bakalárskeho
študijného
programu
Evanjelikálna teológia a misia získa teoretickú a metodicko praktickú prípravu na kresťansky zameranú výchovnú,
vzdelávaciu a pastoračnú činnosť. Je schopný pracovať v
cirkevných, ekumenických, paracirkevných, štátnych a
neštátnych výchovných zariadeniach.
Absolvent magisterského študijného programu
Evanjelikálna teológia získa teoretické poznatky a skúsenosti z
oblastí teoretickej, historickej a aplikovanej teológie. Je
schopný solídne teologicky pracovať a odborne pôsobiť v
cirkvách a iných oblastiach, kde sa vyžaduje teologické
vzdelanie.
Absolvent doktorandského študijného programu
Teológia je spôsobilý vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú
činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej
teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského
svetonázoru založeného na odbornej exegéze Biblie.

