JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Ki pályázhat a nyári egyetemi részvételre?
Pályázhat
bármely magyar felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki A2-es, ill. B1-es vagy B2es német nyelvtudását igazolni tudja (nyelvvizsgabizonyítvány, egyéb
igazolás a nyelvtudásról).
.

A nyári egyetemre
elsősorban nem német szakos BA és MA programban tanuló hallgatók
jelentkezhetnek. A nyári egyetem során nagy hangsúlyt helyezünk a közös programokra, a tanórán kívüli együtt tanulásra is, így olyan hallgatók
jelentkezését várjuk, akik a közösség együttes tevékenységében
aktívan részt kívánnak venni.

OSZTRÁK-MAGYAR NYÁRI EGYETEM 2019

Jelentkezés & további információk

2019. július 7–20.

SZOMBATHELY

Költségek
A nyári egyetem költségeit (szállás, étkezés, keretprogramok, részvételi
díj) az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány projekttámogatásából finanszírozzuk. Az egyéb költségeket (utazás, regisztrációs díj) a résztvevők
önköltség formájában maguk állják.

Online jelentkezés:

Szervezők:

https://finno-ugristik.univie.ac.at/studium/internationales/sommerkolleg-szombathely/

Regisztrációs díj: 10 000,- HUF
Jelentkezési határidő: 2019. május 20.
További információk:
Mag. CSIRE Márta
EVSL / Abteilung für Finno-Ugristik, Universität Wien
Spitalgasse 2-4, 1090 Wien
Tel: +43 1 4277-43012
E-Mail: marta_csire@yahoo.de

A BÉCSI EGYETEM Finnugor Tanszéke &
AZ ELTE BERZSENYI DÁNIEL Pedagógusképző Központja
(Szombathely)

A rendezvény támogatója: az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány

A nyári egyetem célja

Tudományos, kulturális keretprogramok

A nyári egyetem célja a magyar és osztrák hallgatók nyelvi
kompetenciájának fejlesztése, az egymás közötti kommunikáció támogatása és a közös nyelvtanulás, -tanítás. A tanórákon kívüli nyelvelsajátítás fontos szerepet kap a kurzus
ideje alatt. A kapcsolatteremtés és a nyelvgyakorlás során a
két szomszédos ország kultúrájának kölcsönös megismerése hozzásegít a megértéshez és az elfogadáshoz.

• előadások a magyar és osztrák kultúráról, irodalomról
• filmvetítések
• hétvégi kirándulás
• szombathelyi városnézés
• múzeumlátogatások
• grillest

Szállás, étkezés
Oktatás

Az egyetem kollégiumában, ill. félpanzió az egyetemi
menzán.

Intenzív, kommunikációközpontú nyelvtanulás 10 fős csoportokban.

Szabadidő

Résztvevők
20 osztrák és 20 magyar egyetemi/
főiskolai hallgató két-két csoportban
tanulja egymás nyelvét.
1. csoport: A2 szint
2. csoport: B1-B2 szint
Nyelvoktatás
• naponta négy német, ill. magyar nyelvóra hétfőtől péntekig
• tandemfoglalkozások: közös konverzációórák,
projektmunkák (vegyes osztrák-magyar diákcsoportokban)

A szabadidő eltöltésére az egyetem sportpályái, tornacsarnoka, a városi strandfürdő és az uszoda kínálnak lehetőségeket.

