Gruppundervisning
Gruppen består av 3-5 personer, där samtliga befinner
sig på samma kunskapsnivå. Undervisningen kompletteras med övningar för att öka det aktiva ordförrådet och
kunskaperna i grammatik. Undervisningen ges 5 dagar i
veckan, 4 lektioner per dag.
Individuell undervisning
För snabbaste resultat rekommenderar vi individuella
kurser, då studierna kan anpassas helt efter egna förutsättningar och önskningar. I individuell undervisning beaktas alla speciella önskemål avseende ryska språket.

Boende
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.

Petrozavodsk
Snabbfakta
Befolkning: 282,600
Grundad: 1703
Klimat: Tempererat kontinentalt, nautiskt
Tid: GMT +3 timmar

Sevärdheter

Petrozavodsk är en liten, naturskön och mycket trevlig
stad vid sjön Onega. Man reser enkelt dit med tåg från
Moskva eller S:t Petersburg.

Stadsrundturer och dagsutflykter 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.
- Valaam i sjön Ladoga
- Solovki
- Kivach naturreservat
- Kizhi Island
- Rundtur i Petrozavodsk

Vid sidan av studierna finns otaliga möjligheter att utforska staden och dess omgivningar.
Rysslands stora sjöar - Ladoga och Onega ligger nära.
Skogar, forsar, kloster mm ligger på bekvämt avstånd.
För den som älskar naturen finns allt inom räckhåll - skogar att vandra eller åka skidor i, sjöar för bad, båtliv, fiske
och skridskoåkning.
Petrozavodsk är en året-runt-destination. På sommaren
njuter man av långa dagar och ljusa nätter.

Kurser
Förmånliga priser, en välkomnande natur och stadens
förhållandevis lilla storlek gör Petrozavodsk till det perfekta valet för dig som vill förbättra din ryska.
Oavsett om du är turist, lärare, nybörjare eller redan kan
ryska kan vi erbjuda en utbildning som passar just dig.
De som redan har vissa förkunskaper får möjlighet att
förbättra både det talade språket och förståelsen. Som
ett komplement kan man välja specialkurser i rysk litteratur, historia och kultur. Tyngdpunkten är lagd på uttal,
grammatik, hörförståelse och talövningar.

Kivach naturreservat
"Undervisningen var mycket, mycket bra - den skulle ha
fått högre betyg än 5 om det hade funnits."
Eva B., Sverige
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