garanterar att lärarna kan ge varje student stor uppmärksamhet. Antalet lektioner uppgår till 20/vecka; 4 lektioner/dag. Undervisningen inkluderar muntlig kommunikation, hör- och läsförståelse, skrivning, grammatik och
praktiska övningar. Undervisningen anpassas så mycket
som möjligt till var och ens önskemål. I all undervisning
ingår fonetik och intonation, vokabulär, grammatik och
talövningar.
Individuell undervisning
Kurserna anpassas helt till den studerandes egna förutsättningar och önskemål. Kurstiden kan förläggas när
som helst under året. I undervisningen ingår talad ryska,
uttals- och läsövningar, grammatik, rysk litteratur, rysk
och tatarisk kultur, politisk och ekonomisk historia mm. All
undervisning inkluderar talövningar, fonetik och praktisk
användning av språket.

Kazan

Boende
Snabbfakta
Befolkning: 1,091,500
Grundad: Andra hälften av 1200-talet
Klimat: Tempererat: varma somrar och
ganska kalla vintrar
Tid: GMT +3 timmar

Vi erbjuder boende i familj, lägenhet eller hotell. Boendet
reserveras från söndag före kursstart till lördag efter kursens slut. Extra nätter före och efter kursen kan i regel
ordnas mot extra avgift.

Sevärdheter

Vi kan försäkra att ingen blir oberörd av Kazans storslagenhet och skönhet. Det är en gammal stad med
magnifika byggnader, monument, boulevarder och sevärdheter. Staden präglas av både öst och väst och spelar nu en allt viktigare roll som internationellt handelscentrum.

Stadsrundturer och dagsutflykter ordnas flera gånger i
veckan av universitetet. (erbjuds dagligen av flera olika
turistbyråer och ofta också av universitetet under maj september och i regel flera gånger i veckan under resten
av året.) Betalning sker på plats.
- Båttur på Volga från Kazan
- Museum i Kazan
- Kazans Kreml
- Rundtur i Kazan

Kurser
AMBergh Education erbjuder ett brett program på universitetet och du kan studera ryska på alla nivåer och i kombination med andra ämnen såsom rysk kultur, tatarisk
kultur, ryska författare, rysk opera, ryska folksånger mm.
Undervisningen kan inriktas på konversation, uttal, praktisk grammatik, litteratur, stilistik mm anpassat efter dina
behov. Studierna inkluderar studiematerial och tillgång
till datakommunikation. I kurserna prioriteras intensiv
träning i att förstå, tala och läsa ryska.
Gruppundervisning
För studerande i grupp gäller att första dagen genomgå
ett litet prov för att placeras i grupp på passande nivå.
Gruppen består av 5-7 personer. Om grupp på just den
nivå som passar Dig saknas erbjuds alternativet individuell undervisning 12 lektioner/vecka. De små grupperna

Båttur på Volga
"The teacher was always well prepared and the work
carefully chosen. Organised afternoon activities were
informative and fun."
Maureen R., UK
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