
Cultural and Intellectual History between East and West (CIH) – 

Kultúrna a intelektuálna história medzi Východom a Západom  
(Inštitút slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity v Kolíne) 

 

 

VÝZVA 
 

 

Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne (Nemecko) vyzýva študentov magisterského štúdia 

všetkých humanitných odborov, aby sa prihlásili na študijný pobyt v Kolíne s možnosťou 

získania dvojitého magisterského diplomu v študijnom programe Cultural and Intellectual 

History between East and West (CIH) na Univerzite v Kolíne. Počas štúdia v Kolíne Vás 

budú usmerňovať a koordinovať naši mentori. Pred nástupom na štúdium si budete môcť 

vybrať jeden z centrálnych študijných modulov:  

 

a) Osvietenstvo na Balkáne – Balkan Enlightenment (Dr. Dragana Grbić) 

b) História exegézy medzi Západom a Východom – The History of Exegesis Between East and 

West (Dr. Yulia Ivanova) 

c) Slovo a štúdium hudby – Word & Music Studies (Dr. Jan Czarnecki) 

d) Židovská literatúra v strednej a východnej Európe – Jewish Literature in Central and 

Eastern Europe (Prof. Jörg Schulte) 

 

Vyučovacím jazykom všetkých predmetov je angličtina. Počas štúdia budete mať možnosť 

získať aj poznatky z klasických jazykov, ktoré sú prepojené s niektorými centrálnymi 

modulmi, ako aj získať zručnosti pre filologický výskum. Kredity z Vašej domácej univerzity   

Vám budú uznané, aby ste mali možnosť získať dvojitý magisterský titul (120 kreditov) na 

Univerzite v Kolíne.  

Počas pobytu na Univerzite v Kolíne budete musieť absolvovať jeden z uvedených modulov 

(podmienky absolvovania: napísanie seminárnej práce v angličtine – mentorom seminárnej 

práce bude vyučujúci daného modulu; prípadne absolvovanie ústnej skúšky/testu) a ďalšie 

predmety, ktoré sú súčasťou daného modulu (minimálne 30 kreditov). 

Súčasťou získania dvojitého magisterského programu je aj napísanie a obhájenie diplomovej 

práce (odporúča sa, aby jazykom diplomovej práce bola angličtina), kde okrem školiteľa 

z domácej univerzity, Vám bude k dispozícii aj mentor z Univerzity v Kolíne.    



Bližšie informácie o programe CIH nájdete na webovej stránke: https://cih.phil-fak.uni-

koeln.de/, bližšie o moduloch: https://cih.phil-fak.uni-koeln.de/learn/the-cih-focus-areas.  

 

Prihlasovanie na dvojité magisterské štúdium prebieha cez internetový portál uni-assist.de a 

trvá do 15. januára 2022. Odporúčame, aby ste sa na štúdium, ak to bude možné, prihlásili aj 

skôr. Spolu s prihláškou je potrebné predložiť: 

a) potvrdenie o štúdiu z Vašej domácej univerzity (v anglickom jazyku) 

b) overenú kópiu Vášho diplomu z bakalárskeho stupňa štúdia (v anglickom jazyku) 

c) výpis známok počas magisterského stupňa štúdia (v anglickom jazyku) 

d) odporúčací list od vyučujúceho z Vašej domácej univerzity (v anglickom jazyku) 

e) certifikát o jazykovej znalosti angličtiny – úroveň C1 (TOEFL, TOEIC, IELTS, Cambridge 

English, telc certifikát alebo potvrdenie domáceho univerzitného jazykového centra – 

certifikát treba odovzdať do 31. marca 2022) 

f) znalosť nemčiny nie je nevyhnutná, ale je výhodou 

Z našej strany Vám ponúkame pomoc pri overovaní skenovaných dokladov a pri preklade 

dokumentov.  

Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor (v Kolíne prostredníctvom Skype), na 

ktorom sa budeme rozprávať o Vašich záujmoch a o našej ponuke študijných 

programov/centrálnych modulov.  

 

Ubytovanie: Univerzita v Kolíne sa pokúsi poskytnúť ubytovanie v študentských domovoch 

(KStW – Kölner Studierendenwerk) pre všetkých prijatých študentov (poplatok za ubytovanie 

je od 160 do 360 EUR / mesiac). Študent si sám musí hradiť aj zdravotné poistenie 

(orientačne 40 EUR / mesiac) a sociálny poplatok Univerzity v Kolíne (okolo 275 EUR / 

jednorazovo). 

 

Harmonogram letného semestra: Letný semester akademického roka 2021/2022 trvá od 4. 

apríla do 15. júla 2022 – vyučovacia časť; do 30. 9. 2022 trvá skúškové obdobie. Okrem 

iného sa môžete prihlásiť aj na intenzívny kurz nemčiny, ktorý bude prebiehať v marci 

(orientačne 20 hodín týždenne). 

 

Študenti, ktorí získali bakalársky titul na univerzite v Nemecku, sa môžu na štúdium prihlásiť 

priamo prostredníctvom univerzitného akademického systému KLIPS2. 

 

https://cih.phil-fak.uni-koeln.de/
https://cih.phil-fak.uni-koeln.de/
https://cih.phil-fak.uni-koeln.de/learn/the-cih-focus-areas


Prosíme študentov ERASMUS partnerských univerzít (Varšava, Ľubľana, Sofia, Bratislava, 

Krakov, La Sapienza, Gdansk, Leuven, Praha, Padova, Záhreb, Rijeka), aby po rozhodnutí 

prihlásiť sa na študijný program CIH, kontaktovali vlastnú sekciu pre medzinárodné vzťahy 

alebo priamo fakultných/katedrových koordinátorov.  

Rovnako Vás prosíme, aby ste aj nás kontaktovali. Budeme radi, ak sa budeme môcť 

porozprávať o Vašich záujmoch a o našich študijných ponukách ešte predtým, ako budete 

žiadať o ERASMUS štipendium.  

 

 

 

Jörg Schulte – Dragana Grbić – Jan Czarnecki – Yulia Ivanova 


