
Často kladené dotazy TCMII

Já ale neumím moc anglicky, natož abych v angličtině studoval vysokou školu.

TCMI  nabízí  4-5  kurzů  ročně  kompletně  v  češtině  –  to  zahrnuje  překlad

veškerých materiálů a zadání v on-line části,  i  tlumočení profesora ve třídě.

Zpravidla dva z těchto kurzů dokonce probíhají každý rok v Brně. 

Jsem hodně vytížený/právě jsem se oženil/chystám se oženit/čekáme potomka/právě se

nám potomek narodil/nastoupil  jsem do nové práce/jsem kazatel… asi  bych nezvládal

každý měsíc jezdit na víkend do školy. 

To vůbec nevadí.  Studium na TCMI  je  sice  dálkové,  ale  má svoje  specifika.

Nestuduje se několik předmětů souběžně jako na českých školách. Každý rok se

vypíše  několik  kurzů  a  každý  student  si  vybere  konkrétní  kurzy,  které  mu

vyhovují časově a potřebuje je splnit do svého studijního plánu. Od roku 2016

platí, že studenti programu MA musí dokončit své studium nejpozději do 10 let.

Doporučuje se tedy, aby student absolvoval nejméně 2 kurzy za rok. Jinak si

tempo každý určuje sám.

Na to ale musím mít bakaláře, nebo ne? Já žádný titul nemám...

TCMI  nabízí  kromě  magisterského  studia  také  program  Certifikát.  Ten  tvoří

8 kurzů  (místo  16  kurzů  na  MA  -  resp.  15  kurzů  a  portfolio).  Výsledkem

samozřejmě  není  titul,  ale  jak  už  název  napovídá,  certifikát  o  dokončení

programu. 

Studoval  jsem  na  Evangelikálním  teologickém  semináři  v  Praze  a  rád  bych  nyní

pokračoval v navazujícím studiu. ETS ale uděluje pouze DiS, nikoli bakaláře… 

To  nevadí,  ETS  je  v  americkém  akreditačním  systému  brána  jako  3leté

teologické studium, ze kterého lze navázat na TCMI.



Když tedy můžu po ETS navázat, je možné uznat i nějaké předměty?

Obecně  ano.  Studentům  ETS  byly  v  minulosti  uznány  starozákonní

a novozákonní  předměty  v  rozsahu  2-3  kurzů  programu  MA  –  Úvod  do

novozákonních  studií,  Úvod  do  starozákonních  studií  a  v  případě  bakaláře

z křesťanské psychologie také kurz Pastorální psychologie. V rámci programu

MDiv  lze  také  uznat  Řečtinu  a  Hebrejštinu.  Není  to  však  automatické.

Akreditace bakalářského oboru je u každého studenta posuzována individuálně

přijímací  komisí  ve  fázi  přijímání  studenta.  Rozhodnutí  je  komunikováno

v dopise o přijetí ke studiu.

Na  TCMI  tedy  mohu  studovat  navazující  studium  na  úrovni  magistra.  Škola  má  ale

americkou akreditaci – jde titul MA nostrifikovat?

Zatím to  podle  českých  zákonů  není  možné,  jelikož  žádná  česká  univerzita

nenabízí magisterský program srovnatelný s programem MA na TCMII, na jehož

základě by tedy šlo provést nostrifikaci diplomu. Kromě státního sektoru (např.

práce ve  školství)  to  však nebývá problém.  Církve,  misijní  organizace nebo

soukromé společnosti respektují diplom uznaný v USA. 

Ono to ale všechno bude něco stát, že? Jaké jsou reálné náklady na studium?

Každý student  si  platí  jednotlivé  kurzy.  Poplatek za kurz  je  45 Euro.  Kromě

nákladů na cestu studium žádné další poplatky nevyžaduje. Při studiu několika

kurzů ročně jsou tedy náklady velice rozumné. 


