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 Departamentul de Studii Medievale al Central European University (Budapesta) are 

plăcerea de a vă împărtăși câteva informații despre programele sale de studii, posibilitățile de 

aplicare, precum și despre bursele oferite de noi (vezi atașamentele), și apelul pentru aplicații. 

Deadline-ul pentru aplicații este 1 Februarie 2017. 

Central European University este o universitate de limbă engleză, de nivel postuniversitar, 

situată în Budapesta. Departamentul nostru oferă programe de doi ani masterat și programe de 

doctorat, coordonate cu cerințele procesului Bologna și acreditate în Ungaria (adică, acceptate în 

întreaga Europă), precum și în SUA; și un program de un an de masterat acreditat în SUA. 

Programul de un an de masterat este o opțiune pentru studenții avansați, familiari cu cel puțin unul 

dintre domeniile noastre de studiu, în timp ce programul de doi ani de masterat își propune 

satisfacerea cerințelor studenților care au obținut o diplomă de trei ani în istorie ori altă disciplină 

conexă (vezi, de asemenea, flyer-ul atașat al departamentului). CEU oferă scutiri de taxă de 

școlarizare totale sau parțiale precum și alte varii tipuri de suport financiar pe o bază competitivă. 

Pentru o actualizare a politicilor recente vizitați: https://www.ceu.edu/financialaid. 

Împreună cu Departamentul de Istorie, Departamentul de Studii Medievale găzduiește 

numeroase unități de cercetare, printre care Centrul de Studii pentru Mediterana Răsăriteană 

(Center for Eastern Mediterranean Studies), Centrul de Studii Religioase (Center for Religious 

Studies), Programul de Studii Iudaice (the Jewish Studies Program) etc., și oferă un număr 

considerabil de specializări precum: Certificatul de Avansat în Studii Religioase (ACRS), 

Certificatul de Avansat în Studii pentru Mediterana Răsăriteană (EMS), specializarea în studii 

iudaice (JSS) și Certificatul de Avansat în Gândire Politică. Pentru o listă a specializărilor verificați 

website-ul departamentului (http://medievalstudies.ceu.edu/non-degree-specializations). În plus, 

departamentele de studii medievale și istorie în comun rulează Studiile Moderne Timpurii (Early 

Modern Studies), o nouă platformă pentru istoria modernă timpurie. În plus, o inițiativă intitulată 

Digital Humanities a fost lansată în primăvara anului 2016. Prin această inițiativă se organizează 

cursuri, seminarii şi evenimente publice, cu scopul de a ajuta elevii să aprofundeze cunoştinţele 

lor în acest  domeniu curent din mediul academic.Pentru a face munca studenților noștii mult mai 

eficientă, the Source Language Teaching Group oferă cursuri pentru limba latină, greacă și, la 
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cerere, ebraică, turcă, arabă, bosniacă/croată/sârbă, armeană, georgiană veche, syriacă, rusă, turcă-

otomană, slavona veche bisericească și persană. 

De asemenea, am vrea să vă atragem atenția asupra programului de doi ani de masterat 

in Cultural Heritage Studies. Acest program interdisciplinar și interdepartamental este coordonat 

de departamentul nostru și oferit împreună cu alte unități CEU, precum Departamentul de Istorie 

(Department of History), Departamentul de Sociologie și Antropologie Socială (Department of 

Sociology and Social Anthropology), Departamentul de Științele și Politica Mediului (Department 

of Environmental Sciencess and Policy), Departamentul de Studii Juridice (Department of Legal 

Studies), plus Școala de Afaceri CEU (CEU Business School). Programul este focusat pe 

dezvoltarea aptitudinilor pentru evaluarea critică a structurilor tangibile și a obiectelor precum 

clădiri, monumente, lucrări de artă, precum și peisaje culturale, dar și moștenire intangibilă precum 

tradiții, limbi și științe.  

De asemenea, departamentul nostru participă în programul de schimb internațional 

ERASMUS, care oferă o perioadă de studii în străinătate pe o durată de 3-12 luni pentru studenții 

doctoranzi și studenții masteranzi din programul de doi ani, precum și un internship pentru 

studenții masteranzi din programul de un an. Pentru mai multe informații vizitați: 

https://acro.ceu.edu/erasmus-program. 

La CEU va fi organizat un eveniment Open House in Budapesta în data zilei de 18 

Noiembrie 2016, unde posibilii candidați pot discuta cu studenții, personalul și cu membrii 

facultații și se pot bucura de atmosfera internațională a universității noastre. Totodată, un 

eveniment Open Week va avea loc, în cadrul căruia se pot vizita cursurile săptămânii următoare. 

În caz contrar, puteți găsi CEU la târguri postuniversitare pe tot parcursul anului. Târgurile sunt 

indicate aici: https://www.ceu.edu/admissions/find-out-more/meet-with-us. 

Pentru studenții din ciclul de licență care sunt interesați de programul nostru, CEU 

organizeaza o conferință interdisciplinară în luna august 2017 la care studenții sunt mai mult 

decât bineveniți să participe. Pentru mai multe informații vizitați: 

https://medievalstudies.ceu.edu/events. Pentru un scurt video despre conferința anterioară: “Faith 

and Power” din 4-7 august 2016, vizitați: https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo. 
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Activitățile noastre pot fi urmarite și prin intermediul CEU Medieval Radio al 

Departamentului de Studii Medievale (http://medievalradio.org/), care are o transmisie de 24/24 

ore ce este dedicată atât istoriei și culturii medievale cât și celei moderne timpurii, precum și 

muzicii de până la 1700. CEU Medieval Radio transmite interviuri, talk show-uri, și conferințe ale 

cercetătorilor rezidenți ori invitați și este devotat transmiterii muzicii autentice medievale și 

renascentiste. 

 Pentru mai multe detalii despre programele noastre vizitați: http://medievalstudies.ceu.edu/ 

și vă stăm la dispoziție în legătură cu orice informație necesară. Există posibilitatea de a ne vizita 

pe pagina noastră de Facebook la https://www.facebook.com/ceu.med.stud/ și să gasiți mai multe 

informații despre evenimente, știri și alte oportunități din interiorul și exteriorul Studiilor 

Medievale ale CEU. 

CEU este o universitate acreditată în SUA și Europa iar departamentul nostru, în special, 

vă așteaptă întrebările și interesul. 

 

Pentru mai multe informații ori alte întrebări contactați:  

Gerhard Jaritz – Professor (jaritzg@ceu.edu) 

Johanna Toth – Coordonatorul Programului de Masterat (tothjo@ceu.edu) 
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