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Nějakou dobu zpět jsem natočil pozvánku ke studiu na VOŠMT. Jsou na něm já, moje mluvící hlava, za nimi pola a včele.
Řepka tam není. Pokud nemáš čas, nemusíš se na to video koukat, ale můžeš přejít rovnou na https://vosmt.cz/prihlaska a
tam se přihlásit ke studiu bez zbytečného rozjímání.
Čtenáře tohoto blogu jistě nepřekvapí, že alespoň základní trénink duchovních pracovníků v biblistice a teologii pokládám
za naprosto neodmyslitelný předpoklad služby. Proto také nabízíme spektrum studijních programů, aby si mohl vybrat
každý. Stomatolog. Kolotočář. Poslanec PČR. Matka na mateřské. Vágus z pasáže. Fofr z kolbenky. Nebo třeba člověk,
který má po střední či po vysoké, chce jít do služby a potřebuje se na to připravit.
Nabízíme tedy tyto programy:
1. Tříletý denní program. Toto je hlavní nabídka VOŠMT. Je zakončen absolutoriem, proložen bohatou praxí a
umožňuje transfer do bakalářského studia, takže absolvent obdrží i BA od Global University.
2. Čtyřletý bakalářský program. Tento program je určen lidem, kteří chtějí studovat, cítí se na to, ale nemohou si
denní studium dovolit z časových důvodů.
3. Jednoletý program. Tento program někdy nazýváme „gap year“. Je to de facto první ročník tříletého programu.
Jelikož máme ale ročníky vždy tematicky orientovány, dostane absolvent tohoto programu po jednom roce certifikát.
4. Program Ezdráš. Tento program svým obsahem kopíruje tříletý program, ale trvá jen dva roky a je určen
nematurantům. Studentům bez maturity je zajištěno, že jim stát platí sociální a zdravotní pojištění. Pokud si student
později maturitu doplní, je možné mu řádně absolvované předměty zpětně uznat.
5. Distanční program Global University (https://globaluniversity.cz) je sestaven ze stejných předmětů, jako denní a
kombinovaný program VOŠMT. Nenabízí ho ale VOŠMT, nýbrž česká kancelář Global University. Absolvent získá
BA od Global University. Zvláště atraktivní je možnost tzv. druhého bakalariátu. Student, který již je držitelem
bakalářského diplomu, může získat BA za 55 kreditů namísto 90.
6. Online učednictví (https://globaluniversity.cz/…tvi-on-line/) je soubor online kurzů naprosto základních učebnic ze
série Křesťanská služba. Všechny tyto učebnice jsou k dispozici na adrese http://czech.globalreach.org/. Prodávají se
také na www.danielknihy.cz.
7. Audit. Toto není ani tak program, jako spíše možnost. Všechna víkendová vyučování lze jen tak, nezávazně, bez
přihlášení ke studiu. Musíte se přihlásit jen k aktuálnímu vyučování dle rozpisu na https://vosmt.cz/vikend.
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Věřím, že Pán Bůh si používá VOŠMT k naplňování Velkého poslání, k přípravě nové generace pastorů, kazatelů a
doufejme i teologů letničního a charismatického hnutí. Je mi ctí a potěšením pracovat na ní už 10 let. Jsem přesvědčen
o tom, že má-li církev uchovat svědectví o víře, která ji pojí, musí toto svědectví artikulovat a předávat i školním, resp.
akademickým způsobem. Nebude-li tak činit, nebude schopna ho předat, jeji pojivo tím v další generaci zvetší a ona se
rozpadne. Proto i ty, pokud máš na srdci církev, misii a Boží věci, ale nezískal jsi zatím potřebnou přípravu, neváhej se
přihlásit, protože to stojí za to.
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