ett litet prov för att placeras på passande nivå. Undervisningen för nybörjare är utformad för att ge baskunskaper
i tal, läsning, skrivning och förståelse med prioritet i talad
ryska. Undervisningen inkluderar rysk grammatik, konversation baserad på aktuella ämnen och vokabulär. På
högre nivåer är kurserna upplagda för alla som vill förbättra sina språkkunskaper.
Individuell undervisning
Många studenter föredrar individuell undervisning för att
få en undervisning som helt är anpassad till deras behov.
I individuell undervisning beaktas alla speciella önskemål
avseende ryska språket.

Boende

S:t Petersburg

Vi erbjuder boende i familj, studentrum, hostel 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.

Snabbfakta
Befolkning: 4,700,000
Grundad: Maj 1703, av Peter den store
Klimat: Varierande (från nautiskt till
kontinentalt)
Tid: GMT +3 timmar

Sevärdheter

S:t Petersburg kallas Nordens Venedig. Staden, som
ligger vid floden Nevas utlopp i Östersjön, lyckades undgå Stalintidens arkitektur och det framgår därför tydligt
vilken betydelse staden hade under tsartiden. Överallt
kantas de många kanalerna och breda gatorna av fantastiska palats och kyrkor. S:t Petersburg är ett året-runtmål. Stadens nordliga läge innebär ljusa sommarnätter
och mörk vinter. Under vintern är det färre turister och
mindre trängsel. Att uppleva de vita nätterna runt midsommar är fantastiskt men vissa människor upplever
dem påfrestande.

Stadsrundturer och dagsutflykter erbjuds, speciellt under
sommaren. En speciellt ansvarig person ordnar utflykter,
tävlingar, museibesök, resor t ex till Novgorod. Weekendresor inklusive övernattningar i Moskva, Novgorod, Pskov
med fler orter rekommenderas. Betalning sker på plats.
- Petrodvorets
- Pusjkin
- Vasilijön
- Sommarträdgården
- S:t Isakkatedralen
- Museer
- Peter & Pauls fästning
- Nevskij Prospekt
- Palatstorget och Eremitaget
- Rundtur i S:t Petersburg

Kurser
AMBergh Education och S:t Petersburgs Statliga Universitet samt specialiserade språkskolor erbjuder utländska
studenter i alla åldrar språkundervisning på alla nivåer,
under valfri studietid, intensitet och specialisering. Du kan
starta dina studier när som helst under året, vid den tidpunkt som passar dig. Du kan välja grupp- eller individuella studier, hur intensivt och hur länge du vill studera. All
undervisning baseras på ambitionen att ge varje student
möjlighet att nå bästa möjliga resultat. Högt kvalificerade
lärare i kombination med modern utrustning garanterar
bästa möjliga resultat.
Gruppundervisning
Undervisning sker i grupper med maximalt 12 deltagare.
För studerande i grupp gäller att första dagen genomgå

Sommarträdgården
"Skolan/personalen i St Petersburg helt super. Motiverade och alltid färdiga att hjälpa etc."

Sami R., Finland

www.russian-in-russia.com
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