ENOLETNI / POLLETNI ŠTUDIJ
NA UNIVERZI CHUNG-ANG in
UNIVERZI ZA TUJE ŠTUDIJE HANKUK
(V KOREJI)
--enoletni/polletni program izmenjave na dodiplomski stopnji-Univerza Chung-Ang(중앙대학교) in Univerza za tuje jezike Hankuk(한국외국어대학교-Hankuk
University of Foreign Studies - HUFS) sodita med najuglednejše korejske privatne univerze. Nahajata
se v Seulu.
Študij na obeh univerzah traja dva semestra, prvi semester se začne 1. marca, drugi semester pa
1. septembra. Študentje/tke obiskujejo tečaj korejskega jezika za tujce, lahko pa tudi poslušajo
predavanja za dodiplomske študente.
Program na Univerzi Chung'Ang: http://www.cau.ac.kr/english/
Program Univerze za tuje študije Hankuk: http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/index.html
Študentje / študentke na izmenjavi so oproščeni plačevanja šolnine. Sami nosijo vse druge
stroške: potne stroške do Koreje, najemnino v študentskem domu in hrano. Življenjski stroški v Seulu
so nekoliko dražji kot v Ljubljani.
TERMIN 1. septembra 2010 - 28. februarja 2011 ali
1. septembra 2010 - 31. avgusta 2011
Vsaka od univerz razpisuje dve mesti.
Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki
1. obvladajo korejščino
2. imajo boljšo srednjo oceno in
3. boljši plan študija.
Prijava naj vsebuje

1. ime, telefon,naslov e-pošte, katera univerza in termin (pol leta ali eno leto)
2. potrdilo o opravljenih izpitih in
3. plan študija (2 tipkani strani A4 v angleščini, lahko v korejščini)

Prijave oddajte najkasneje do petka 19. marca 2010 lekt. mag. Ryu
Hyeonsook.
Brošura s podrobnejšimi informacijami je na voljo na oglasni deski pred kabinetom lekt. Ryu, v
prizidku (soba R10BII).

POLETNA ŠOLA NA UNIVERZI CHUNG-ANG in

UNIVERZI ZA TUJE JEZIKE HANKUK
(V KOREJI)
NA UNIVERZI CHUNG-ANG
TERMIN 3 tedni od konca junija 2010

UNIVERZI ZA TUJE JEZIKE HANKUK
TERMIN 5. julija 2010 - 7. avgusta 2010 (5 tednov)
Vsaka od univerz razpisuje dve mesti.
Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki
1. obvladajo korejščino
2. imajo boljšo srednjo oceno in
3. boljši plan študija.
Prijava naj vsebuje

1. ime, telefon,naslov e-pošte, katera univerza
2. potrdilo o opravljenih izpitih in
3. plan študija (2 tipkani strani A4 v angleščini, lahko v korejščini)

Prijave oddajte najkasneje do petka 19. marca 2010 lekt. mag. Ryu
Hyeonsook.
Brošura s podrobnejšimi informacijami je na voljo na oglasni deski pred kabinetom lekt. Ryu, v
prizidku (soba R10BII).

