
Dvojitý magisterský program „Cultural and Intellectual History between East and 

West” na Univerzite v Kolíne 

 

Dvojitý magisterský program „Cultural and Intellectual History between East and West” 

umožňuje študentom našich partnerských univerzít získať dva magisterské tituly, a to na 

domácej univerzite, ako aj na Univerzite v Kolíne. Program ponúka priestor pre kreatívne 

interdisciplinárne štúdium a vedeckú činnosť, vyznačujúcu sa kultúrno-filologickým, 

historiografickým a na primárne pramene orientovaným prístupom, pričom v centre 

pozornosti stoja kontakty medzi východnou a západnou Európou, ako aj ich spoločné kultúrne 

dedičstvo. Študenti sú vedení k samostatnej vedeckej práci a následne majú napríklad 

možnosť nastúpiť na doktorandské štúdium. Študenti dvojitého magisterského programu si 

môžu vybrať z ponuky prednášok a seminárov Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne, 

pričom by však individuálne zostavený študijný plán mal zodpovedať celkovému študijnému 

zameraniu študenta. 

 

 Predpoklady 

o Ukončené bakalárske štúdium. 

o Znalosti nemčiny a angličtiny na úrovni B1 (požadujú sa certifikáty), ako aj 

znalosti jedného slovanského jazyka na úrovni B1. Študenti majú možnosť 

pred začiatkom semestra absolvovať na Univerzite v Kolíne jednomesačný 

intenzívny kurz nemčiny. 

o Regulárny zápis na magisterské štúdium humanitného odboru na domácej 

univerzite. 

o Ochota spolupracovať a zároveň spoluvytvárať medzinárodný kolektív 

študentov a vyučujúcich. 

 

 Podmienky zisku magisterského titulu na Univerzite v Kolíne v programe „Cultural 

and Intellectual History between East and West” 

o Absolvovanie jedného semestra na Univerzite v Kolíne. 

o Zisk 24 kreditov (ECTS), pričom by mal študent na Univerzite v Kolíne 

absolvovať najmä tie predmety, ktoré nie sú v ponuke štúdia na jeho domácej 

univerzite. 

o Napísanie a obhájenie diplomovej práce (60-80 strán) v nemeckom, 

anglickom, poľskom alebo ruskom jazyku (poprípade aj v iných jazykoch po 

podaní špeciálnej žiadosti). Diplomová práca sa bude posudzovať na domácej 

univerzite, ako aj na Univerzite v Kolíne. Tému diplomovej práce odsúhlasí 

jeden konzultant na domácej univerzite a jeden na Univerzite v Kolíne. 

 

 Možnosti financovania 

o Cez Erasmus; zazmluvnené sú univerzity v Gdansku, Varšave, Krakove, La 

Sapienza v Ríme, Ľubľane, Bratislave, Sofii, Rijeke, Záhrebe. 



o Cez Erasmus International: Univerzita v Belehrade. 

o Cez DAAD štipendium v rámci dvojitého magisterského programu (Higher 

School of Economics, Moskva a Nižný Novgorod, ako aj Varšavská 

univerzita). 

o Cez individuálne štipendiá (Inštitút slavistiky poskytuje študentovi finančnú 

podporu na základe jeho prihlášky a referencií). 

 

 Uzávierka prihlášok 

o Zimný semester: 1. máj (pre rok 2017 je dátum uzávierky posunutý na 15. 

júla). 

o Letný semester: 1. november. 

 

 Uzávierka zápisov na Univerzite v Kolíne 

o Zimný semester: 15. júl. 

o Letný semester: 15. január. 

 

 


