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Studiowa  Wschodni  Europ ? 
Wschodnia Europa zawsze by a oczywist  cz ci  Historii Europy. Dopiero Zimna wojna 
wywo a wra enie, jakoby mi dzy Zachodem i Wschodem istnia y g bokie ró nice. Dzisiaj, 
po zako czeniu konfliktu obu systemów, nowoczesna europejska historia jest bez 
znajomo ci historii wschodnio-europejskiej  niewyobra alna. Odk d du a ilo  archiwów jest 
otwarta dla go ci z Europy zachodniej, polepszy y si  tak e mo liwo ci bada  
naukowych.Wedle tej my li Historia Wschodnioeuropejska na Uniwersytecie w Moguncji jest 
spójn  cz ci  studiów Bachelor. Na studiach drugiego stopnia (Master) istnieje mo liwo  
uzyskania specjalizacji (Diploma Supplement) w Historii Wschodnioeuropejskiej. 
Równie  zawodowo wschodnia Europa jest interesuj ca: przybra a ona na znaczeniu dla 
Niemiec pod wzgl dem ekonomicznym i politycznym po rozszerzeniu Unii Europejskiej i 
NATO na wschód. Znajomo ci j zykowe z regionu wschodnio-europejskiego mog  by  
atutem na rynku pracy. Tak na przyklad Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymaga poza 
doskona  znajomo ci  j zyka angielskiego i francuskiego znajomo  jeszcze jednego 

zyka wiatowego – mo e to by  mi dzy innymi tak e j zyk rosyjski. 
Co nie mniej wa ne wschodnia Europa jest fascynuj cym regionem,  i  to  ju  nie  tylko dla  
poszukiwaczy przygód. Ale i przygód u nas nie brakuje: wyprawy naukowe przez 
pó no redniowieczne terytorium Jagiellonów, do Kazania i Moskwy albo do Gruzji nie s  
oferowane chyba nigdzie indziej. 
 
 

Studiowa  Wschodni  Europ  - w Moguncji? 
Moguncja ma d ug  tradycj  w badaniach na temat wschodniej Europy. Pracowa  tu Gotthold 
Rhode: by  on jednym z tych historyków wschodniej Europy, którzy wcze nie szukali 
wspó pracy z historykami ze wschodniej Europy ponad granicami wyznaczanymi przez 
Zimn  Wojn . Po zamkni ciu Slawistyki i Historii Wschodnioeuropejskiej we Frankfurcie nad 
Menem, Historii Wschodniej Europy Wschodnioeuropejskiej w Saarbrücken itd. Moguncja 
jest ostatnim pozosta ym uniwersytetem na terenie Nadrenii-Palantynatu, Hesjii i Saary, 
który oferuje zarówno Histori  Wschodniej Europy jak i Slawistyk  (Filologi  i 
Lingwistyk ). 
Do tego dochodz  jeszcze inne smako yki. "Mainzer Polonicum" jest uznawany za jeden z 
najlepszych niemieckich kursów j zykowych polskiego na uniwersytetach. Profesura 
specjalna "Polska" jest ka dego semestru obsadzana innym tymczasowym profesorem z 
Polski zatrudnianym na okre lony czas. Partnerstwa uniwersyteckie istniej  miedzy 
wieloma wschodnioeuropejskimi uczelniami: z Moskiewskim Uniwersytetem Lingwistycznym, 
z Uniwersytetem Warszawskim, z Uniwersytetem w Zagrzebiu, na Histori  
Wschodnioeuropejsk  w Rydze. Do tego dochodzi jeszcze mo liwo  ucz szczania na kursy 

zykowe w Petersburgu, w Krakowie i w Dubrowniku. Programy wymiany naukowej 
posiadaj  tak e katedry Prawa i Ekonomii. 
 

Pododdzia  
Wydzia  Historii Wschodnioeuropejskiej zosta  za ony jako specjalny ordynariat pod 
kierownictwem Wernera Philippa równocze nie z Uniwersytetem w Moguncji w roku 1946. W 
latach 1949/50 powsta  z niego Instytut Nauk o Wschodniej Europie, który poza Nauk  o 
Historii mia  s  tak e Filologii S owia skiej. Od roku 1956 Instytut dzieli  si  na dwa 
wydzia y: Slawistyki i Historii Wschodnioeuropejskiej. Mi dzy 1957 a 1984 rokiem Gotthold 



Rhode kierowa  katedr  i wydzia em. W 1973 roku Instytut Nauk o Wschodniej Europie zosta  
rozwi zany, i obydwa wydzia y sta y si  samodzielnymi instytutami. Mi dzy 1985 a 2004 
rokiem Instytutem Historii Wschodnioeuropejskiej, który w 2002 roku zosta  przekszta cony w 
wydzia , kierowa  Erwin Oberländer. Specjalno ci  naukow  wydzia u Historii 
Wschodnioeuropejskiej by a d ugo dziedzina historii Rosji, od czasów Profesora Rhode 
bardziej intensywnie badana i wyk adana jest tak e historia Polski i Rumunii. Profesor 
Oberländer nawi za  do tych tradycji i po  tak e nacisk na histori  rejonu ba tyckiego, 
czego kulminacj  by o zawarcie umowy kooperacyjnej z Uniwersytetem w Rydze. Od 
pierwszego maja 2003 roku Histori  Wschodnioeuropejsk , która w mi dzyczasie przesz a w 
katedr  Historii w nowym Wydziale 07 (Nauki o Historii i Kulturoznawstwo), kieruje Univ.-
Prof. Dr. Jan Kusber. 
 

Przedmiot dziedziny 
Przedmiotem Historii Wschodnioeuropejskiej, która jest samodzieln  dziedzin  historyczn , 
jest polityczna, ekonomiczna i kulturowa historia Rosji, ZSRR i pa stw postsowjeckich, 
Europy pó nocno-wschodniej, rodkowo-wschodniej i po udniowo-wschodniej. Obejmuje ona 
tak e histori  dawniej nale cych do Rosji, pozaeuropejskich terytorii od centralnej Azji do 
rosyjskiej Ameryki.  
Historycy zajmuj cy si  Europ  wschodni  pracuj  zgodnie z u ywanymi w nauce Historii 
metodami i zagadnieniami, aby poprzez interpretacje ró nych róde  uzyska  bszych 
wyja nie  o osobliwo ciach rozwoju historycznego osób, grup, narodów i pa stw wschodniej 
Europy w ramach historii ogólnoeuropejskiej. W tym celu wymagane s  specjalne 
znajomo ci j zykowe. 
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Mo liwe stopnie akademickie 
Bachelor of Arts (B.A.) 
Bachelor of Education (B.Ed.) 
Master of Arts (M.A.) 
Master of Education (M.Ed.) 
 
Na studiach drugiego stopnia (M.A./M.Ed.) istnieje w Moguncji mo liwo  uzyskania 
specjalno ci (Diploma Supplement) w Historii Wschodnioeuropejskiej. 
 

Porady dla studentów 
Mo ecie Pa stwo w ka dym czasie zwraca  si  do nas w sprawie organizacji studiów. 
Porady prowadz  Prof. Dr. Jan Kusber i Dr. Hans-Christian Petersen: 
 
Prof. Dr. Jan Kusber 
godziny przyj : wtorki, 10.00-11.30 
telefon: +49-6131-39-22811 
e-mail: kusber@uni-mainz.de 
 
Dr. Hans-Christian Petersen 
godziny przyj : wtorki, 16.00-17.00 
telefon: +49-6131-39-24739 
e-mail: peters@uni-mainz.de 
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