ABERTURA DE INSCRIÇÕES
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO DE JOVENS
CIGANOS/AS PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
2019/2020
Desde 1 de agosto de 2017, o Programa de acesso de jovens ciganos/as da Universidade
Central Europeia (CEU em inglês) transformou-se no Programa de Estudos Romani, com
base na reputação de longa data da CEU na melhoria no ensino superior, investigação e
oportunidades de trabalho para as comunidades ciganas. O RSP (Romani Studies Program)
é uma nova unidade académica da CEU, que engloba as comunidades ciganas na iniciativa
da Sociedade Europeia Roma (RES) e o Programa de Preparação de Jovens Ciganos/as para
Pós-graduação (PPCPP).
O RGPP* é um programaintensivo sem diploma, com uma duração de 10 meses, que
prepara os estudantes para o concurso a vagas baseadas no mérito em programas de
mestrado em língua inglesa.
O PPCPP providencia aos estudantes / preparação académica nas suas áreas de
interesse / cursos intensivos de inglês / escrita académica / auditoria de aulas de mestrado
académico (Master of Arts - MA) / preparação para testes de admissão para MA /
capacidade de pensamento crítico / capacidade de debate / apoio ao estudo personalizado
do corpo docente da RGPP / seminários de identidade e liderança / cursos de língua
Romani /

Estudantes de 22 países.
15 anos
218 bolsas integrais
atribuídas
Mais de 85% dos graduados
do PPCPP aceites em
programas internacionais de
MA desde 2012

Prazo de inscrição:

Estudos Académicos / Ciência Política / Direito Empresarial Internacional / Direitos
Humanos / Economia / Estudos de Género / Estudos de Nacionalismo / Filosofia / História /
Matemática / Políticas e Ciências Ambientais / Políticas Públicas / Relações Internacionais /
Sociologia e Antropologia Social / poderão ser oferecidos estudos adicionais.
Países elegíveis / Albânia / Bielorrússia / Bósnia and Herzegovina / Bulgária / Croácia /
Eslováquia / Eslovénia / Espanha / Grécia / Itália / Kosovo / Moldávia / Montenegro / Polónia /
República da Macedónia / República Checa / Roménia / Rússia / Sérvia / Turquia / Ucrânia /
serão considerados outros países.
Bolsas integrais / As bolsas são atribuídas a todos os alunos inscritos e cobrem: propinas,
seguro de saúde, pensão mensal, custos de viagem, custos com o visto e alojamento.
Estamos empenhados em assegurar a igualdade de acesso das comunidades ciganas ao ensino superior
e procuramos atrair estudantes ciganos/as com um interesse nas ciências sociais e nas humanidades. O
critério de seleção do PPCPP incluí o seguinte: declarar-se abertamente cigano/a, ter cidadania dos
países elegíveis, licenciatura completa até julho de 2019, nível intermédio (B1) de competências em
inglês, capacidades de liderança assim como um forte interesse em estudar, ao nível de pós-graduação,
num ambiente internacional.

romanistudies.ceu.edu
*O PPCPP é financiado pelo REF,

(Roma Education Fund), a Iniciativa
Roma da Open Society Foundation,
(OSF RIO), as Fundações VELUX e a
Sigrid Rausing Trust (SRT).

