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 Департаментът по медиевистика в Централноевропейския университет (Будапеща) желае 

да сподели информация относно своите програми, възможности за кандидатстване и 

стипендиите предлагани от нас (консултирайте се с приложенията) и да покани 

заинтересовани кандидати. Краен срок за кандидатстване е 1 февруари 2017.  

Централноевропейския университет е англоговорящ университет на след-

бакалавърско ниво, намиращ се в Будапеща. 

Нашият департамент предлага обучение в двугодишна магистърска програма и 

докторантска програма, съгласувани с изискванията на Болонския процес и акредитирани 

в Унгария (т.е. признати в Европа) и САЩ. Също така предлагаме и едногодишна 

магистърска програма, акредитирана в САЩ. Едногодишната магистратура е насочена 

предимно към кандидати със задълбочена подготовка в някое от научните направления на 

департамента, докато двугодишната програма е структурирана според нуждите на 

кандидати след тригодишен курс на обучение по история и свързаните дисциплини 

(консултирайте се с брошурата на департамента). Централноевропейският университет 

(CEU) предлага пълни или частични стипендии, покриващи таксите за обучение, както 

и разнообразни форми на финансова подкрепа на състезателен принцип. Относно най-

актуална информация по въпроса, посетете следния уеб адрес: 

https://www.ceu.edu/financialaid.  

Департаментът по медиевистика, заедно с историческия департамент, поддържат 

множество научноизследователски звена, сред които Центърът за изследване на 

източното Средиземноморие, Центърът за изучаване на религиите, Програмата за еврейска 

история, език и култура, и т.н., и предлага редица специализации, като например: 

специализация в изследване на религиите (АCRS), специализация по средиземноморски 

изследвания (ЕМS), специализация по евреистика (JSS) и специализация по политология. 

За пълния списък на наличните специализации може да посетите уебсайта на департамента 

(http://medievalstudies.ceu.edu/non-degree-specializations). В допълнение, департаментите по 

медиевистика и история провеждат съвместно Ранно Съвременни Изследвания – нова 

платформа за история на ранното съвремие. Освен това, също и Инициативата за дигитална 

хуманитаристика, започната през пролетта на 2016, която организира лекции, семинари и 

mailto:medstud@ceu.edu
https://www.ceu.edu/financialaid
http://medievalstudies.ceu.edu/non-degree-specializations
https://history.ceu.edu/early-modern-studies-1
https://www.ceu.edu/dhi
https://www.ceu.edu/dhi


Department of Medieval Studies, Central European University 

    1051 Budapest, Nádor u. 9. 

   tel.: +36-1-327-3051, fax: 327-3055 

 

 

 

e-mail: medstud@ceu.edu  http://medievalstudies.ceu.edu 

обществени събития, и помага на студентите да задълбочат познанията си в тази съвременна 

сфера на академичния живот. За да направи работата на студентите още по-ефективна, 

Групата по езиково обучение предлага курсове по латински и старогръцки език, както и 

(при нужда) по иврит, турски, арабски, бошняшки/сръбски/хърватски, арменски, 

старогрузински, сирийски, руски, османски турски, старобългарски и фарси.  

Особено внимание заслужава двугодишната ни магистратура, посветена на 

изучаването на културното наследство. Тази интердисциплинарна и интердепартаментна 

програма е координирана от нашия департамент и се предлага съвместно с департаментите 

по история, социология и антропология, екология, право и публична администация, както 

и бизнес мениджмънт. Програмата цели да развие способностите на студентите за критична 

оценка на материалните обекти и артефакти като сгради, паметници и произведения на 

изкуството, а също така и на пейзажа и нематериалното културно наследство като традиции, 

език, и народни поверия.   

Департаментът по медиевистика участва активно в международната програма 

Еразъм+, предлагаща период на обучение от 3 до 12 месеца в чуждестранен университет за 

докторантите и магистрантите от двугодишната програма, както и стаж за студентите в 

едногодишната магистратура. За повече информация, посетете: https://acro.ceu.edu/erasmus-

program. 

Централноевропейският университет организира интердисциплинарна 

конференция, която ще се проведе през август 2017 за бакалаври и заинтересовани 

студенти. За повече информация моля посетете https://medievalstudies.ceu.hu/events. За да 

видите видео от миналогодишната конференция „Вяра и Власт”, състояла се от 4-ти до 7-

ми август 2016, моля посетете: https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo. 

На 18 ноември 2016г, Централноевропейския университет ще проведе Ден на 

отворените врати. Там кандидатстващите ще имат възможност да разговарят със 

студентите, администрацията и преподавателския състав, и да почувстват международната 

атмосфера на нашия университет. През следващата седмица ще се проведе и Седмица на 

отворените врати, през която кандидатстващите ще имат възможност да посетят занятия. 

Освен това, през цялата година можете да се срещнете с Централноевропейския 
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университет на университетските панаири. Техният списък  се намира тук: 

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

За допълнителен досег с нашите разнообразни дейности може да изпробвате радио 

програмата на Департамента по медиевистика CEU Medieval Radio 

(http://medievalradio.org/). Това е двадесет и четири часово уебрадио, посветено на 

историята и културата на Средните векове и ранното Ново време, както и на музиката 

отпреди 1700г. CEU Medieval Radio излъчва интервюта, предавания и академични лекции 

от щатни и гостуващи лектори, и е посветено на излъчването на автентична средновековна 

и ренесансова музика.  

Подробности относно нашите програми могат да бъдат намерени на 

http://medievalstudies.ceu.edu/. Също така, ще сме радостни да отговорим лично на всички 

Ваши въпроси. Възможно е да ни последвате във Facebook на 

https://www.facebook.com/ceu.med.stud/ и да научите новини, събития и всички други 

възможности в Департамента по медиевистика и в университета.  

Като институция с американска и европейска акредитация, Централноевропейският 

университет и в частност нашият Департамент ще е особено поласкан от Вашия интерес и 

въпроси. 

 

За повече информация или ако имате въпроси, моля обърнете се към:  

 

Проф. Герхард Яриц (jaritzg@ceu.hu) 

Йохана Тот – Координатор на магистърската програма (tothjo@ceu.hu) 
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