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Na Oddelku za srednjeveške študije na Srednjeevropski univerzi (Central European University − 

CEU) v Budimpešti bi radi z vami delili informacije o programih, možnostih prijave na študij in 

štipendijah, ki jih ponujamo (več v priponki). Obenem vas vljudno vabimo k prijavi na študij. Rok 

za prijavo je 1. Februar 2017.  

Srednjeevropska univerza se nahaja v središču Budimpešte. Nudi študij na podiplomski 

ravni, ki v celoti poteka v angleškem jeziku. Naš oddelek ponuja dvoletni magistrski študij in 

doktorski študij, ki sta usklajena z bolonjsko reform ter akreditirana na Madžarskem (s tem pa tudi 

priznana v drugih evropskih državah) in v ZDA. Poleg tega ponujamo tudi enoletni magistrski 

študij akreditiran v ZDA, ki je namenjen predvsem študentom na višji stopnji, kar pomeni, da 

morajo ti že biti seznanjeni z vsaj enim od naših področij specializacije. Dvoletni magistrski 

program je namenjen predvsem študentom, ki so zaključili tri leta dodiplomskega študija 

zgodovine ali drugega sorodnega področja (več v priponki oddelka). Srednjeevropska univerza 

nudi tudi štipendije, ki pokrijejo celotno ali delno šolnino, ter druge oblike finančne pomoči na 

podlagi akademskih dosežkov. Najnovejše informacije so na voljo na: 

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

Oddelek za srednjeveške študije skupaj z oddelkom za zgodovino gosti številne 

raziskovalne enote, med njimi Center za vzhodne sredozemske študije, Center za verske študije, 

Program za židovske študije, itd. Poleg tega oddelek ponuja tudi številne specializacije: potrdilo 

višje stopnje s področja verskih študij, potrdilo višje stopnje s področja vzhodnih sredozemskih 

študij, specializacijo v židovskih študijah in potrdilo višje stopnje s področja politične misli. Za 

seznam specializacij se obrnite na oddelčno spletno stran (http://medievalstudies.ceu.edu/non-

degree-specializations). Skupina za poučevanje jezikov primarnih virov skrbi za večjo 

učinkovitost študentov pri raziskovalnem delu. Na voljo so namreč tečaji latinščine in grščine, po 

potrebi pa tudi hebrejščine, turščine, arabščine, bosanščine, hrvaščine, srbščine, armenščine, stare 

gruzijščine, sirščine, ruščine, otomanske turščine, stare cerkvene slovanščine in perzijščine.  

Naj vas prijazno opozorimo tudi na dvoletni program heritoloških študij. Gre za 

interdisciplinarni in medoddelčni program, ki ga koordinira Oddelek za srednjeveške študije, 

izvaja pa se ga skupaj z drugimi enotami univerze, kot so Oddelek za zgodovino,  Oddelek za 
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sociologijo in socialno antropologijo, Oddelek za okoljske znanosti in zakonodajo, Oddelek za 

študije prava, Šola za javno politiko in CEU Poslovna šola.  Program heritoloških študij se 

osredotoča na kritično ocenjevanje otipljivih struktur in objektov, kot so zgradbe, spomeniki, 

umetniška dela, kot tudi kulturna pokrajina in neotipljiva dediščina, vključno s tradicijo, jeziki in 

znanjem.  

Naš oddelek za srednjeveške študije je tudi del mednarodnega programa študijskih 

izmenjav ERASMUS, ki ponuja študentom dvoletnih magistrskih programov in doktorskim 

študentom študij v tujini za obdobje od treh do dvanajstih mesecev. Poleg tega pa tudi 

pripravništvo za študente enoletnih magistrskih programov. Več informacij je na voljo na: 

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

Za dodiplomske študente, ki se zanimajo za naše programe, Srednjeevropska univerza 

organizira interdisciplinarno konferenco v avgustu 2017, v okviru katere lahko dodiplomski 

študenti tudi sodelujejo (https://medievalstudies.ceu.edu/events). Predstavitveni video posnetek s 

prejšnje konference »Vera in moč«, ki je potekala od 4. do 7. Avgusta 2016, je na ogled na: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjo6eDmfZEo  

Vpogled v dogajanje na oddelku je mogoč tudi prek oddelčnega CEU srednjeveškega 

radija (http://medievalradio.org/), ki ponuja 24-urni program posvečen zgodovini in kulturi 

srednjega veka in renesanse ter glasbe pred letom 1700. CEU srednjeveški radio predvaja 

intervjuje, pogovorne oddaje in predavanja domačih ter tujih profesorjev. Posvečen je tudi 

predvajanju avtentične srednjeveške in renesančne glasbe.  

Več informacij o naših programih je na voljo na http://medievalstudies.ceu.edu/. Z 

veseljem vam bomo na vašo željo posredovali tudi dodatne informacije. Pridružite se nam lahko 

na naši Facebook spletni strani: https://www.facebook.com/ceu.med.stud/, kjer so na voljo tudi 

informacije o dogodkih in kjer objavljamo novice ter priložnosti znotraj in izven Oddelka za 

srednjeveške študije. 

CEU kot institucija, ki je akreditirana tako v ZDA kot v Evropi, in Oddelek za srednjeveške 

študije bosta vaših vprašanj še posebej vesela.  
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Za nadaljnje informacije ali vprašanja se obrnite na: 

Gerhard Jaritz – profesor (jaritzg@ceu.edu) 

Johanna Toth – strokovna sodelavka za magistrske programe (tothjo@ceu.edu) 
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