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Департаман Средњевековних Студија (Department of Medieval Studies) на Централно-

европском универзитету (Central European University) у Будимпешти жели да Вас 

информише о својим програмима, могућностима за апликацију, као и о стипендијама које 

нудимо (погледајте у прилозима), као и да отвори конкурс за пријаве. Рок за подношење 

пријава је 1. фебруар 2017. године. 

Централно-европски универзитет је универзитетет пост-дипломских студија са 

наставом на енглеском језику, смештен у Будимпешти. Наше одељење нуди програме 

двогодишњих мастер и докторских студија, који су усаглашени са захтевима Болоњског 

процеса и акредитовани у Мађарској (што значи прихваћени широм Европе) као и у 

Сједињеним Америчким Државама; и програм једногодишњих мастер студија 

акридитованих у Сједињеним Америчким Државама. Једногодишње студије су намењене 

напреднијим студентима који су већ упознати са најмање једном облашћу нашег 

интересовања, док је двогодишњи програм прилагођен студентима који су завршили 

трогодишње студије историје или других релевантних дисциплина. ЦЕУ нуди пуне или 

парцијалне школарине и различите опције финансирања на конкуретној основи. За 

најновије информације о условима финансирања молимо Вас посетите: 

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

          У оквиру нашег департмана, заједно са департманом за историју, постоје бројне 

истраживачке јединице, међу којима су “Центар за источне медитеранске студије” 

(Center for Eastern Mediterranean Studies), “Центар за религијске студије” (Center for 

Religious Studies), „Програм јеврејских студија“ (Jewish Studies Program) итд., и нуди 

бројне специјализације као што су: Напредни сертификат за религијске студије 

(Advanced Certificate in Religious Studies), Напредни сертификат за студије источног 

Медитерана (Advanced Certificate in Eastern Mediterranean Studies), Специјализацију у 

јеврејским студијама (Jewish Studies Specialization), Напредни сертификат за студије 

политичке мисли (Advanced Certificate in Political Thought) итд. За листу свих 

специјализованих програма молимо Вас да погледате веб страницу одељења 

(http://medievalstudies.ceu.edu/non-degree-specializations). Поред тога, Департмани 
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Средњевековних студија и Историје заједоно организују Ране модерне студије, нови 

програм за рану модерну историју. Такође, Иницијатива за Дгиталне Хуманистичке науке, 

покренута у пролеће 2016. године, организује предавања, семинаре и јавне догађаје, и 

помаже својим студентима да прошире своје знање и у овој академској области. Са циљем 

да истраживачки рад студената учини ефикаснијим, “Центар за подучавање jезика 

извора” (Source Language Teaching Group) поред редовних курсева латинског и старогрчког 

језика, по потреби студената организује и курсеве хебрејског, турског, арапског, јерменског, 

старогрузијског, сиријског, руског, отоманског, старословеског и персијског језика. 

Такође бисмо желели да Вам скренемо пажњу на двогодишњи мастер програм 

“Студије културног наслеђа”. Овај интердисциплинарни и међудепартменски програм је 

коордисан и понуђен заједно од стране других ЦЕУ јединица као што су департмани 

историје, социологије и социјалне антропологије, екологије и политике, студије права и 

јавне политике. Циљ програма је да развије способност критичког процењивања опипљивих 

структура и објеката као што су грађевине, споменици и уметничка дела, као и 

'недодирљивог' наслеђа као што су традиције, језици и знања. 

            Наше одељење је такође и део међународног ERASMUS програма размене 

студената, који омогућава студирање у иностранству у периоду од 3 до 12 месеци за 

студенте докторских и двогодишњих мастер студија, као и стажирање за студенте 

једногодишњих мастер студија. За више информација молимо посетите: 

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

За студенте на основним студијама који су заинтересовани за наше програме, ЦЕУ 

организује интердисциплинарну конференцију у августу 2017. године и сви 

заинтересовани студенти оснивних студија су добродошли да учествују. За више 

информација молимо посетите: https://medievalstudies.ceu.edu/events. Видео о претходној 

конференцији за студенте основних студија „ Вера и моћ“ („Faith and Power“) одржаној од 

4. до 7. августа 2016. можете погледати на https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo. 

Централно-европски универзитет ће организовати дан "Oтворених врата" (Open 

House day) у Будимпешти 18. новембра 2016. године, где ће потенцијални кандидати имати 

могућност да разговарају са студентима, запошљенима и професорима, уживајући у 
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интернационалној атмосфери на нашем универзитету, и "Отворену недељу" у којој ће 

имати прилику да посете предавања. Такође, можете се упознати са Централно'европским 

универзитетом на сајмовима образовања у току читаве године. Листа сајмова доступна је 

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

Са делом октивности одељења се можете упознати и кроз “ЦЕУ средњевековни 

Радио” (CEU Medieval Radio http://medievalradio.org/) који преко веба емитује 

двадесетчетири часа дневно програм посвећен историји и култури средњег века и 

раномодерног доба, као и музици насталој пре 1700. године.  ЦЕУ Средњевековни Радио 

емитује интервјуе и предавања гостујућих и професора са нашег одељења, и посвећен је 

аутентичној средњовековној и ренесансној музици. 

Више детаља о нашим програмима можете пронаћи на http://medievalstudies.ceu.edu/ 

и било би нам задовољство да Вам пружимо додатне информације. Такође, можете 

лајковати нашу Фејсбук старницу  https://www.facebook.com/ceu.med.stud/  уколико желите 

да пратите информације о догађајима, вестима и другим могућностима у склопу и ван ЦЕУ 

средњевековних студија. 

ЦЕУ, као амерички универзитет акредитован у Европи, а посебно наше одељење, би 

изузетно ценило Ваше интересовање и питања.  

 

За додатне информације или питања, молимо Вас контактирајте 

 

Gerhard Jaritz – Professor (jaritzg@ceu.edu) (Герхард Јариц, професор) 

Johanna Toth – MA program coordinator (tothjo@ceu.edu) (Јохана Тот, Координатор мастер 

програма) 
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