och Marston Hill i samarbete

ANSÖKAN TILL INTERNATIONELL SOMMARKURS I SVENSKA 2015
A2/B1-nivå, Kurs i svenska språket, svensk kultur och svenskt samhällsliv 3 – 15 augusti 2015,
Marston Hill, Mullsjö

Fyll i ansökan utan hjälp från utomstående. Ansökan ligger till grund för lärarnas förberedelser av kursen.
Åldersgränsen för kurserna är 18 år!
Ansökan ska vara Marston Hill tillhanda via e-post senast den 31 mars 2015.
E-posta Din ansökan till: jens@ling.gu.se, eliza@ling.gu.se

Skriv adressen på ditt lands språk men med latinska bokstäver! För dig som ska söka visum måste namnet
överensstämma med det som står i ditt pass!
EFTERNAMN

FÖRNAMN

FÖDELSEDATUM
År

Månad

Man

Dag

MEDBORGARSKAP

Kvinna
MODERSMÅL

FULLSTÄNDIG POSTADRESS:

TELEFON:

E-POST SOM GÄLLER FRAM TILL SOMMAREN:

JAG ARBETAR/STUDERAR VID:

OM DU ÄR STUDERANDE, ANGE FAKULTET:
HUVUDÄMNE
BIÄMNE/N
EXTRA ÄMNE
JAG STUDERAR INTE SVENSKA FÖR TILLFÄLLET

JAG HAR STUDERAT SVENSKA I:

TERMINER VID SLUTET AV LÄSÅRET 2013/14.

MIN SVENSKLÄRARES NAMN, E-POSTADRESS OCH TELEFONNUMMER:

Skriv en uppsats om dig själv på 1–2 A4-sidor.
BERÄTTA OM DIG SJÄLV, VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR DIG, OM INTRESSEN, FRAMTIDSPLANER, VARFÖR DU STUDERAR SVENSKA,
VILKA LÄROBÖCKER DU HAFT, VILKEN LITTERATUR DU LÄST PÅ SVENSKA, INTRESSEOMRÅDEN INOM SVENSKA OSV.
OBS! DU SKA FÖRSTÅS SKRIVA ALLT SJÄLV. DIN UPPSATS SKICKAS TILL DE LÄRARE SOM FÖRBEREDER KURSEN. TÄNK PÅ ATT
DU SKRIVER DETTA FÖR DEM.

STIPENDIEANSÖKAN

Jag söker stipendium
Har du tidigare fått stipendium från SI?
NEJ

JA

Vilket stipendium/Vilka stipendier?
Söker du samtidigt terminsstipendium för svensk folkhögskola från SI eller annat stipendium?
NEJ

JA

Jag har bett min svensklärare skicka ett språkintyg som beskriver mina färdigheter i svenska.
JA

NEJ

Om du inte beviljas sommarkursstipendium, vill du då stå kvar som sökande till kursen och betala den själv?
JA

NEJ

Tidigare vistelser i Sverige (ange också om du studerat, deltagit i språkkurser eller dylikt):

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
JAG ÄR SÖKANDE TILL EN PLATS FÖR BETALANDE DELTAGARE.
JAG ÄR VEGETARIAN.
JAG ÄR ALLERGISK MOT FÖLJANDE FÖDOÄMNEN:
JAG TILLÅTER ATT MITT NAMN PUBLICERAS PÅ WEBBEN I DET FALL JAG ANTAS TILL EN SI-KURS.
JA
NEJ

NÄRMASTE ANHÖRIG:
ADRESS:
TELEFON:
E-POST:

Ansökan ska vara fullständig och ifylld utan hjälp av någon utomstående. Ofullständig ansökan
behandlas inte.

..........................................................................
Ort och datum

....................................................................................
Namn

Ansökan via e-post (mail) ska vara Marston Hill tillhanda senast den 31 mars 2015
Adress:Marston Hill, Havstenshultsliden 12, SE-471 93 Mullsjö
Tel: +46 (0)31-829480, +46 (0)329-19917 Fax: +46 304 676580
E-post: jens@ling.gu.se, eliza@ling.gu.se
www.marstonhill.com

FÖRKUNSKAPSKRAV
För SI:s kurser används Europarådets skala för språkkunskaper.
Kurserna ges på nivåerna A2, B1, B2 och C1. Deltagarens kunskaper ska intygas av svenskläraren.

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (t ex mycket
grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla
och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och
aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag
lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i
arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där
språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller
berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva
erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter
och ambitioner.

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde
förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett
samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sätt problemfritt. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett
stort antal varierande ämnen, jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika
lösningars för- och nackdelar.

Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både konkret och underförstått
innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan att jag uppenbart letar
efter ord. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig
klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden, jag kan ge utförliga beskrivningar eller rapporter och kan
väva samman punkterna språkligt och innehållsmässigt.

