U studeert in een zeer internationale omgeving – de voorzieningen deelt u zowel met
cursisten van over de hele
wereld, als ook met Russische
studenten

St.Petersburg – De culturele hoofdstad
St.Petersburg wordt ook wel het
Venetië van het Noorden genoemd.
De stad bleef gespaard van de architectonische invloeden van het Stalinisme en de schitterende overblijfselen uit de periode van de Tsaren zijn
dan ook vandaag de dag nog grotendeels intact. De eilanden en de
kronkelende rivier de Neva dragen
zonder twijfel bij aan de elegante
verschijning van de stad.

St.Petersburg heeft het hele jaar
door veel boeiends te bieden. Het
feit dat de stad erg noordelijk is gelegen betekent dat de stad 's zomers
lange dagen en 's winters lange
nachten kent. Tegelijkertijd zijn in
de winter alle toeristenattracties
minder druk en glinstert er een magische donkerheid in de hemel. Het
meemaken van de Witte Nachten is
voor iedereen een ervaring apart.

Taalcursus Russisch in St.Petersburg
We bieden haar cursisten Russische taalprogramma's aan in een bijzonder internationale setting. Indien u besluit hier te gaan studeren, dan deelt u de faciliteiten van
de universiteit met een gevarieerde groep cursisten, zowel uit Rusland als de rest
van de wereld. De programma's waaruit u kunt kiezen verschillen in lengte en intensiteit en zijn ontworpen voor cursisten ongeacht hun moedertaal en achtergrond.
Ondanks de vele mogelijkheden, zijn alle cursussen gebaseerd op de standaardprogramma's van de universiteit, zodat de kwaliteit van ons aanbod gegarandeerd is.
Wetenswaardigheden
Aantal inwoners: 4,700,000
Ontstaan: Mei 1703, door Peter de Grote
Klimaat: gematigd (van zee tot continentaal)
Tijdsverschil: +2 uur (GMT +3 uur)
Bezienswaardigheden: De Hermitage, Het Winterpaleis, St
Isaak's Katedraal, De Verlosser op het Bloed
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Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

°C

-8

-7

-3

2

8

15

16

15

10

5

0

-5

°F

17

19

26

37

48

59

62

60

50

41

32

23

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:
Gelegen op het eiland
Vasilevskij, een paar minuten lopen van het stadscentrum en de Nevskij Prospekt
De universiteit kan uitstapjes – met gids – voor u organiseren naar de hermitage, het Russische museum,
het Peter & Paul Fort en de
St. Isaac's kathedraal
Feedback van een cursist:
"I definitely had a great time in
St Petersburg and back in
Germany I'm already looking
forward to going there again
sometime. It seems I've sort of
fallen in love with the russian
language. So thanks again for
everything."
Anna S, Germany

