
 

 

 
 

Partnerid: 
 
AMuSE  moodustab ülikoolide ja erinevate uurimisasutuste konsortsiumi. Juhul, kui te soovite enamat nenede 
intitutsiooni kohta teada saasa, siis võite lugeda järgmisi linke: 
 

Bozeni Euroopa Akadeemia  (EURAC) 

Erialase kommunikatsiooni ja mitmekeelsuse instituut 

Bozeni Euroopa Akadeemia (EURAC) asutati 1992 ja tegutseb eraalgatusliku  uurimis- ja täiendõppe 
keskusena mitmekeelses Lõuna-Tirooli regioonis. Rohkem kui 250 kaastöötajaga teeb EURAC koostööd  
nii kohalike kui ka rahvusvaheliste  uurimismeeskondadega, sh Keeletehnoloogia ja Mitmekeelsuse 
Instituudiga. Instituut tegeleb uuringutega kolmel omavahel seotud alal: mitmekeelsus, erialane 
kommunikatsioon ja keeletehnoloogia. 

Dr. Alexander Onysko & MA Dana Engel 
E-mail: amuse@eurac.edu 
 
 

Viini Pedagoogiline Akadeemia 

Viini Pedagoogiline Akadeemia tegutseb gümnaasiumiõppele järgneva avaliku õppeasutusena, mis  annab 
esmaõpet ja täiendusõpet üldharidus – ja kutsehariduskoolide õpetajatele.  Akadeemia on allub Austria 
Haridus- ja kultuuriministeeriumile. Viini Pedagoogilises Akadeemias õpetab ca 400 õppejõudu ja seal 
õpib 3500 põhiõppe üliõpilast  (bakalalureuseaste) ning umbes 50.000 täiendõppe üliõpilast.  

Prof. Dr. Elisabeth Furch 
E-mail: elisabeth.furch@phwien.ac.at  
Prof. Dr. Thomas Bauer 
E-mail: thomas.bauer@phwien.ac.at 

 
 
 



 

 

Göteborgi ülikool 

Göteborgi Ülikooli rootsi keele kui teise keele õppetool tegeleb rootsi keele vastava suuna õpetajate 
väljaõppega. Väljaõpe võimaldatakse nii magistri-  kui ka doktoriõppe tasandil. Instituut tegeleb 
muuhulgas uurimisprojektidega  ja täiendkoolituste pakkumisega, valdkonnaks on kakskeelsete laste 
kasvatus, mitmekeelsus ja koolide keeleline arendamine. 

Dr. Tore Otterup 
E-mail: tore.otterup@svenska.gu.se 
 
 

Zürichi Pedagoogiline Kõrgkool 

Zürichi Pedagoogilise Kõrgkooli (PHZH) ülesanded on laialdased: õpetajate esma- ja täiendõppe 
(lasteaiaõpetajad  kuni II kooliastme õpetajad) läbiviimine ning rakendusliku suunaga uuringute 
teostamine. PHZH on Šveitsi suurim pedagoogiline ülikool, mille koosseisu kuuluvad ca 1800 üliõpilast 
ja 250-300 õppejõudu või kaastöötajat. Zürichi Pedagoogilisel Kõrgkoolil on rakenduskõrgkooli staatus ja 
ta kuulub Zürichi rakenduskõrgkoolide liitu. 
 
Prof. Dr. Basil Schader 
E-mail: basil.schader@phzh.ch 
 
 

Tartu Ülikool 

Tartu Ülikool (asut. 1632) kuulub 3% maailma parima ülikooli hulka. Üheksa teaduskonna seas on 
sotsiaal- ja haridusteaduskond neist noorim. Haridusteaduste instituudis, mis kuulub eelnimetatud 
teaduskonna alluvusse, toimub väljaõpe ca 1500 üliõpilasele: õpetajakoolitus koolieelsete lasteasutuste, 
klassi- ja põhikooliõpetajatele ning eripedagoogidele. Esma- ja täiendõppe raames pakutakse alates mõne 
aasta eest täiendkoolitusi ja valikkursusi kakskeelsete laste/õpilaste kasvatuse teemadel ja õpilaste 
mitmekeelsuse juhtumite puhul koolides. 

MA Esta Sikkal 
E-mail: esta.sikkal@ut.ee 
 
 



 

 

 

Kesk- Ida Ankara Ülikool  
 
(METU) on üks Türgi juhivamaid ülikoole. Kuna õppetöö toimub inglise keeles ja üliõpilased  
tulevad erinevatest maadest, on see ülikool põhimõtteliselt mitmekeelne õppeasutus. 
Võõrkeelse hariduse teaduskonnas (võõrkeeltena inglise, saksa, prantsuse, itaalia ja hispaania  keel)töötab 
ca 35 õppejõudu- kaastöötajat. Hiljuti lisandus türgi kui võõrkeele õppekava. 
 
Prof. Dr. Jochen Rehbein 
E-mail: jochen@metu.edu.tr 
 


