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Katedra medievistických štúdií na Stredoeurópskej univerzite (Department of Medieval Studies at
Central European University) v Budapešti by sa s vami rada podelila o informácie o svojich
programoch, možnostiach prihlásenia a ponúkaných štipendiách (viď prílohy), spolu s výzvou na
podávanie prihlášok. Deadline prihlášok je 1. február 2017.
Stredoeurópska univerzita (CEU) je anglicky hovoriaca univerzita na postgraduálnom
stupni so sídlom v Budapešti. Naša katedra poskytuje dvojročný magisterský (MA) a
doktorandský (PhD) program, oba štruktúrované v súlade s požiadavkami Bolonského procesu a
akreditované v Maďarsku (teda akceptované v celej Európe) a v USA; a jednoročný magisterský
(MA) program akreditovaný v USA. Jednoročný magisterský program je možnosťou pre
pokročilejších študentov, už orientujúcich sa v aspoň jednom z oblastí nášho záujmu, zatiaľ čo
dvojročný program je zameraný na potreby študentov, ktorí dokončili trojročný program v histórii
alebo inom relevantnom odbore (viď priložený leták katedry). CEU ponúka plné a čiastočné
oslobodenia od školného (tuition waiver) a rôzne druhy finančnej podpory na konkurenčnom
základe.

Pre

najnovšie

informácie

o

podmienkach

navštívte

prosím:

https://www.ceu.edu/financialaid.
Katedra medievistických štúdií, spolu s Katedrou histórie, je domovom viacerých
výskumných centier, ako sú Centrum pre východno-mediteránne štúdiá, Centrum pre náboženské
štúdiá, Program židovských štúdiíí a i., a ponúka rôzne druhy špecializácií, ako sú pokročilý
certifikát v náboženských štúdiách (ACRS), pokročilý certifikát vo východno-mediteránnych
štúdiách (EMS), certifikát v židovských štúdiách (JSS) a pokročilý certifikát v štúdiách politického
myslenia. Navyše, katedra medievistických štúdií a katedra histórie spoločne spustili
Ranonovoveké štúdiá -– platformu pre výskum dejín raného novoveku. Okrem toho bola na jar
tohto roku spustená Iniciatíva Digital Humanities, ktorá organizuje prednášky, semináre a
spoločenské akcie, čím pomáha študentom v prehĺbení svojich vedomostí v tejto oblasti
akademického záujmu. Za účelom zefektívnenia práce študentov, ponúka Jazykové centrum pre
pramene kurzy latinčiny a starej gréčtiny, v prípade záujmu kurzy i hebrejčiny, turečtiny, arabčiny,
bosniančiny/chorvátčiny/srbčiny, arménčiny, starej gruzínčiny, sýrčiny, ruštiny, osmanskej
turečtiny, staroslovienčiny či perzštiny.
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Radi by sme taktiež upriamili vašu pozornosť na dvojročný magisterský program v
štúdiách kultúrneho dedičstva Tento interdisciplinárny a medzi-katedrový program je
koordinovaný našou katedrou v spolupráci s ostatnými sekciami CEU, ako sú Katedra histórie,
Sociológia a Sociálna antropológia, Environmentálne štúdiá a politika, Právne štúdia, Katedra
verejnej politiky a Katedra obchodu na CEU. Cieľom tohto programu je rozvoj spôsobilosti pre
kritické posúdenie hmotných štruktúr a objektov, teda budov, monumentov, umeleckých diel,
rovnako tak i kultúrnej krajiny a nehmotného dedičstva, ako sú tradície, jazyky a znalosti.
Naša katedra tiež participuje na medzinárodnom výmennom ERASMUS programe,
ktorý ponúka 3- až 12-mesačné študijné pobyty v zahraničí pre PhD. a dvojročných magisterských
študentov, a stáž pre jednoročných magisterských študentov. Pre viac informácií prosím navštívte:
https://acro.ceu.edu/erasmus-program.
Pre študentov v bakalárskom stupni štúdia, ktorých zaujíma náš program, CEU organizuje
interdisciplinárnu konferenciu v auguste 2017, na ktorej sú títo študenti veľmi srdečne vítaní. Pre
viac informácií prosím navštívte: https://medievalstudies.ceu.edu/events. Video z minulej
konferencie

“Faith

and

Power”,

ktorá

sa

konala

4.–7.

2016,

nájdete

na:

https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo.
Dňa 18. novembra 2016 sa na CEU uskutoční Deň otvorených dverí (Open House), kedy
sa potencionálni záujemci o štúdium môžu stretnúť so študentmi, personálom a akademickými
pracovníkmi a zažiť medzinárodnú atmosféru našej univerzity. Počas celého nasledujúceho týždňa
(Open Week) môžu zároveň navštíviť i vyučovacie hodiny. Mimo tohto týždňa je CEU možné
stretnúť

na

veľtrhoch

vysokých

škôl,

zoznam

ktorých

nájdete

tu:

https://www.ceu.edu/admissions/find-out-more/meet-with-us.
Do aktivít Katedry medievistických štúdií môžete nahliadnuť cez naše internetové CEU
Stredoveké rádio (http://medievalradio.org/), ktoré sa 24 hodín denne venuje na stredovekej a
ranonovovekej histórii a kultúre, ako i hudbe z tohto obdobia. CEU Stredoveké rádio vysiela
rozhovory, talk-show, prednášky stálych i hosťujúcich akademikov a autentickú stredovekú a
renesančnú hudbu.
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Viac informácií o našich programoch nájdete na: http://medievalstudies.ceu.edu/ a zároveň
vám veľmi radi poskytneme ďalšie informácie na akékoľvek možné otázky. Môžete nás sledovať
na našej Facebook stránke: https://www.facebook.com/ceu.med.stud/, kde sa dozviete o
udalostiach, novinkách a iných príležitostiach nielen z našej katedry.
CEU ako európska univerzita akreditovaná z USA a naša katedra obzvlášť, veľmi srdečne
uvíta vaše prípadné otázky a váš záujem.
Pre ďalšie informácie či otázky prosím kontaktujte:
Gerhard Jaritz – profesor (jaritzg@ceu.edu)
Johanna Toth – koordinátorka magisterského programu (tothjo@ceu.edu)
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