A Universidade Aga Khan e a Universidade de Columbia
anunciam um mestrado conjunto exclusivo
Nova Iorque, EUA, 6 de Março de 2020 - O
Instituto do Médio Oriente da Universidade de
Columbia, em Nova Iorque, e o Instituto para o
Estudo das Civilizações Muçulmanas (ISMC) da
Universidade Aga Khan, em Londres, assinaram
um acordo na Universidade de Columbia para
assinalar o lançamento do seu mestrado conjunto.
Este diploma singular com dois anos e meio de
duração reúne duas das principais universidades do
mundo e oferece aos alunos a oportunidade de
estudarem um tópico de importância global em duas das cidades mais diversas e multiculturais
do mundo, Londres e Nova Iorque.
"Esta parceria irá promover o desenvolvimento das perspetivas teóricas e práticas necessárias
para compreender como as sociedades muçulmanas estão a responder aos desafios globais mais
prementes", disse Ira Katznelson, Diretor Interino e Professor Ruggles de Ciência Política e
História da Universidade de Columbia. "Neste momento da história, esta iniciativa é
particularmente importante."
O Dr. Carl Amrhein, Diretor e Vice-Presidente Académico da AKU, observou que o mundo
está a mudar a uma velocidade vertiginosa e, mais do que nunca, existe uma necessidade urgente
de educarmos os nossos futuros líderes para que obtenham uma compreensão profunda e
diferenciada das questões relacionadas com as civilizações muçulmanas. "Este mestrado irá
tornar os nossos alunos em profissionais capazes de oferecer à sociedade uma visão e orientação
claras e ponderadas acerca das questões importantes e complexas que esta geração enfrenta",
disse.
No evento, o professor Leif Stenberg, Reitor do ISMC, disse que a parceria entre “duas das
maiores autoridades em civilizações muçulmanas” representa a importância de oferecer uma
vasta e profunda experiência académica nesta área. “Cada instituição traz a sua própria história
e perspetiva particular, e os alunos irão beneficiar da possibilidade de estudarem em duas das
maiores e mais inclusivas cidades do mundo. Este programa irá desafiar e orientar os nossos
alunos para que desenvolvam investigações com pensamento crítico assim como as suas
competências de liderança, algo que os irá ajudar a dar uma contribuição positiva ao mais
variados níveis”, acrescentou.
A Universidade de Columbia e a AKU desenvolveram, em conjunto, um currículo avançado
para o programa que inclui uma sequência de dois anos e meio de aulas teóricas e de
investigação, disciplinas opcionais interdisciplinares e formação intensiva em línguas
estrangeiras. Os alunos irão beneficiar de novas estruturas e ferramentas interdisciplinares para

compreender as culturas muçulmanas num contexto comparativo e de história mundial,
equipando-os para se envolverem de forma criativa e crítica com as oportunidades e desafios
que as sociedades muçulmanas enfrentam atualmente.
O Memorando de Entendimento foi assinado por Ira Katznelson e pelo Dr. Carl Amrhein.
Na primeira fila, da esquerda para a direita: Prof. Manan Ahmed Asif, da Universidade de
Columbia; Carl Amrhein, Diretor da Universidade Aga Khan; Ira Katznelson, Diretor Interino
da Universidade de Columbia; e Lisa Anderson, Professora Emérita e Reitora Emérita da Escola
de Relações Internacionais e Públicas da Universidade de Columbia. Na segunda fila, da
esquerda para a direita: Farzana Karim-Haji, Diretora do Gabinete de Parcerias Universitárias
da AKU; Stephen Lyon, Diretor de Programas Educacionais do AKU-ISMC; Leif Stenberg,
Reitor do AKU-ISMC; Brinkley Messick, Diretor do Instituto do Médio Oriente da
Universidade de Columbia; Kathryn Poots, Professora Associada Visitante da Universidade de
Columbia & Professora Associada da AKU; Carlos J. Alonso, Universidade de Columbia;
Anjum Halai, Vice-Reitor para os Estudos de Investigação e Pós-Graduação, e Reitor Interino
da Faculdade de Artes e Ciências da AKU; Andrea Soloman, Reitora da Escola Superior de
Artes e Ciências da Universidade de Columbia; e Prof. Avinoam Shalem, da Universidade de
Columbia.
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