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Wydział Mediewistyki na Central European University (Budapeszt) chciałby zaprezentować
swoje programy, możliwości składania aplikacji oraz ofertę stypendialną (dostępne w załączniku)
i zaprosić do składania aplikacji. Termin ich składania upływa 1 lutego 2017.
Central European University to anglojęzyczna uczelnia oferująca studia drugiego stopnia
w Budapeszcie. Nasz wydział oferuje dwuletnie studia magisterskie oraz studia doktoranckie,
zgodne z wytycznymi programu bolońskiego, akredytowane na Węgrzech (a więc akceptowane w
całej Europie) i w Stanach Zjednoczonych, oraz jednoroczne studia magisterskie akredytowane
tylko w Stanach Zjednoczonych. Program jednoroczny skierowany jest do studentów dobrze
obeznanych z przynajmniej jednym z czterech obszarów naszych zainteresowań, z kolei program
dwuletni przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie z historii lub
innego pokrewnego kierunku. CEU oferuje pełne lub częściowe zwolnienia z czesnego oraz
rozmaite inne formy wsparcia finansowego opartego na konkurencyjności aplikacji. Aktualne
informacje na ten temat można znaleźć na : https://www.ceu.edu/financialaid.
Nasz Wydział razem z Wydziałem Historii posiada rozmaite jednostki badawcze, w tym
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religioznawczą (ACRS) , Specjalizację wschodniośródziemnomorską (EMS), Specjalizację
judaistyczną (JSS) oraz Specjalizację myśl polityczna. Pełna lista specjalizacji będzie dostępna
na
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humanistyczna (Digital Humanities Initiative) uruchomiona wiosną 2016 organizuje wykłady,
seminaria i wydarzenia publiczne oraz pomaga studentom pogłębić swoją wiedzę w danej
dziedzinie akademickiej.W celu podniesienia poziomu pracy studentów Zespół nauczania
języków źródłowych oferuje kursy języka łacińskiego i greckiego, oraz w przypadku
zainteresowania, hebrajskiego, tureckiego, arabskiego, bośniackiego/chorwackiego/serbskiego,
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starocerkiewnego i perskiego.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na możliwość studiów na dwuletnich studiach
magisterskich na kierunku Dziedzictwo Kulturowe. Jest to kierunek interdyscyplinarny i
międzywydziałowy, koordynowany zarówno przez nasz wydział jak i wydziały Historii,
Antropologii społecznej, Ochrony i Polityki Środowiska, Prawa, Nauk politycznych oraz przez
CEU Business School. Kierunek koncentruje się na ukształtowaniu krytycznego podejścia do
spraw zarówno dziedzictwa materialnego, takiego jak budynki, pomniki, dzieła sztuki czy
krajobrazy kulturowe, jak i dziedzictwa niematerialnego, takiego jak tradycje, język, czy wiedzę.
Nasz wydział uczestniczy również w międzynarodowym programie wymiany
studenckiej Erasmus, który oferuje 3-12 miesięczne studia zagranicą dla studentów studiów
doktoranckich i dwuletnich magisterskich oraz staże dla studentów jednorocznych studiów
magisterskich. Więcej informacji na: http://acro.ceu.hu/erasmus-for-ceu-students.
Dla studentów studiów licencjackich zainteresowanych programem CEU organizujemy
interdyscyplinarną konferencję w sierpniu 2017 roku, na którą serdecznie zapraszamy. Więcej
informacji na: https://medievalstudies.ceu.hu/events.. Nagranie z poprzedniej takiej konferencji
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4-7

sierpnia,

2016,
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jest

na:

https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo
W CEU w Budapeszcie

będzie dzień otwarty, gdzie potencjalni kandydaci będą

mieli możliwość porozmawiać ze studentami , pracownikami i członkami wydziału i cieszyć się
międzynarodową atmosferą uniwersytetu, oraz tydzień otwarty, gdzie każdy będzie mógł pobyć
na zajęciach w nadchodzącym tygodniu. W innym wypadku istnieje możliwość uczestnictwa w
targach absolwentów CEU odbywających się w przeciągu całego roku. Targi są wymienione tutaj
https://www.ceu.edu/admissions/find-out-more/meet-with-us.
Istnieje również możliwość zaznajomienia się z działalnością Wydziału Mediewistyki na
CEU Medieval Radio (http://medievalradio.org/), które jest dwudziestoczterogodzinną
rozgłośnią poświęconą średniowiecznej i wczesno nowożytnej historii i kulturze, oraz muzyce z
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przed osiemnastego wieku. CEU Medieval Radio nadaje wywiady, programy typu talk show oraz
wykłady prowadzone zarówno przez badaczy z naszego wydziału, jak i z poza niego.
Więcej informacji na temat naszych programów studiów można znaleźć na
http://medievalstudies.ceu.edu/ i chętnie udzielimy dalszych informacji.
Jest

również

możliwość

polubienia

nas

na

portalu

Facebook

https://www.facebook.com/ceu.med.stud/ i do zapoznania się z wydarzeniami, nowościami I
innymi możliwościami związanymi z Mediewistyką na CEU.
CEU jako uniwersytet akredytowany w Stanach zjednoczonych w Europie i nasz wydział
w szczególności z chęcią powita wszelkie formy zainteresowań.

Więcej informacji i pytania prosimy kierować do:
Gerhard Jaritz – Profesor (jaritzg@ceu.edu)
Johanna Toth – Koordynator studiów magisterskich (tothjo@ceu.edu)
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