Ieder jaar schrijven zich vanuit
de hele wereld ongeveer
2.000 internationale studenten
en afgestudeerden zich in op
de universiteit

Moskou – De bruisende metropol
In Rusland vindt momenteel een golf
van verandering plaats en deze is in
Moskou, dat ook wel de barometer
van deze verandering wordt
genoemd, het sterkst merkbaar.
Nergens zijn de contrasten zo
duidelijk zichtbaar als hier - oude
kloosters en ultramoderne zakenflats
wisselen elkaar af en het verschil in
rijkdom tussen de 'nieuwe' en 'oude'
Russen is duidelijk zichtbaar.

De oorsprong van Moskou als het
symbool van Rusland's spirituele en
politieke macht gaat 850 jaar terug
in de tijd. Reeds in die tijd was de
onbestendigheid
van
Rusland
zichtbaar en die is ook vandaag de
dag nog terug te vinden in het
dagelijkse leven: de ontwikkelingen
die zich aandienen, vinden het eerste
plaats in Moskou.

Taalcursus Russisch in Moskou
Samen met de Staatsuniversiteit van Moskou organiseren wij taalcursussen Russisch voor alle niveau's. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten
die minimaal vijf jaar onderwijservaring hebben. Daarnaast moeten docenten die
niet eerder voor de staatsuniversiteit van Moskou hebben gewerkt een certificeringprocedure doorlopen van de Filologische faculteit van de universiteit alvorens
les te mogen geven. De staatsuniversiteit van Moskou doet er alles aan te voldoen
aan de wensen van alle buitenlandse studenten die er voor kiezen in Moskou te
komen studeren. Eén lesuur duurt hier 40 minuten.
Wetenswaardigheden

Cursussen:
Groepscursussen, 20
lessen/week
Individuele cursussen, 15,
20, of 30 lessen/week
Onderwijs in specifieke
vakken kan worden georganiseerd
Diploma aan het einde van
de cursus
Startdata:
Iedere maandag, gehele
jaar
Accommodatie:
Studentenflat
Luxe studentenflat
Gastgezin
Diversen:
De grootste universiteit van
Rusland
25 minuten met de metro
van het Rode Plein
Op de campus staan allerlei faciliteit ter beschikking
van de cursist – de studentenflats, leslokalen en bibliotheken bijvoorbeeld
Feedback van een cursist:
"If there’s a comment to add
about your service, it’s that
you don’t just get a student to
Russia and then sever ties.
You stay involved during and
even after the study trip, so I
think your customer service is
marvellous!"
David M, USA

Aantal inwoners: 9,299,000
Ontstaan: 1147, door Graaf Yuri Dolgoruki
Klimaat: Koude winters, hete zomers
Tijdsverschil: +2 uur (GMT +3 uur)
Bezienswaardigheden: Kremlin, Rode plein, St. Basilius
kathedraal, Poklonnaja Heuvel, Verlosser's Kathedraal
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