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Sommerkurs 
i Bergen 2015 



UNIVERSITETET I BERGEN INVITERER VIDEREKOMNE 
UTENLANDSKE NORSKSTUDERENDE TIL SOMMERKURS I NORSK 
SPRÅK OG KULTUR FRA 29. JUNI TIL 25. JULI 2015  
 
 
HVEM KAN SØKE?  

Sommerkurset er først og fremst for studenter som leser 
norsk ved utenlandske universiteter og høyskoler, men 
andre er også velkomne til å søke om plass.  

All undervisning foregår på norsk. Vi tar derfor ikke opp 
nybegynnere, og deltakerne må ha gode nok forkunnskaper 
til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Om lag 60 
studenter får plass på kurset. 

 

 

KURSINNHOLD 

Sommerkurset er intensivt med 5-6 undervisningstimer daglig. Det meste 
av undervisningen er språkundervisning i grupper på om lag 15 deltakere. 
Det legges vekt på at deltakerne skal få øving i å bruke norsk språk, både 
muntlig og skriftlig.  

Det blir også gitt forelesninger om norsk litteratur, samfunnsliv, geografi, 
historie, musikk og kunst. Vi vil dessuten se norske filmer, arrangere 
konsert i Edvard Griegs hjem, Troldhaugen, og vi besøker Fantoft 
stavkirke og Ole Bulls Lysøen. 

Ulike ekskursjoner under Sommerkurset vil gi deltakerne anledning til å 
oppleve norsk natur på nært hold. I tillegg til turer i Bergensområdet vil vi 
dra til fjells, gå i Flåmsdalen og ta båt på Sognefjorden.   

 

 

KURSAVGIFT OG STIPEND 

Kurset koster NOK 10 000. I kursavgiften inngår overnatting på 
studenthjem, ekskursjoner og kursmateriell.   

Hvis du studerer norsk ved et utenlandsk universitet eller en høyskole, 
kan du søke stipend til dekning av kursavgift og oppholdsutgifter. For 
nærmere informasjon se våre nettsider. 

 

HVORDAN SØKER DU? 

Søknadsskjema og mer informasjon om Sommerkurset i Bergen kan du finne på følgende nettside: 
http://www.uib.no/lle/sommerkurs 
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Søknadsfrist: 15. mars 2015 
 

E-post: sommerkurs@lle.uib.no 
Telefon: +47 55 58 24 07 
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