Medarbetare:
AMuSE består av ett konsortium av forskningsinstitut och universitet. Om du önskar mer information om
de olika institutionerna som är involverade i projektet kan du följa länkarna här nedan:

Europeiska Akademin Bolzano (EURAC),
Institutet för Specialiserad Kommunikation and
Flerspråkighet
Den Europeiska Akademin Bolzano (EURAC) grundades 1992 och är ett privat
forsknings- och utbildningsinstitut i den flerspråkiga regionen Sydtyrolen i Italien.
Fler än 250 personer arbetar här med ett omfattande nationellt och internationellt
forskningssamarbete fördelat på 11 olika forskningsinstitut. Institutet för
Specialiserad Kommunikation och Flerspråkighet ägnar sig åt forskning inom tre
relaterade områden: Flerspråkighet, specialiserad kommunikation och
språkteknologi.
Dr. Alexander Onysko & MA Dana Engel E-mail:
amuse@eurac.edu

Pädagogische Hochschule Wien
Pädagogische Hochschule i Wien är en statlig högre utbildningsinstitution för
utbildning av lärare. Högskolan styrs av det österrikiska Utbildnings- och
kulturministeriet. En personal omfattande ca 400 akademiska lärare undervisar
ungefär 3500 lärarstudenter (grundläggande utbildning) och ungefär 50.000 lärare
och vuxna deltar också i olika fortbildningskurser anordnade av högskolan.
Prof. Dr. Elisabeth Furch
E-Mail: elisabeth.furch@phwien.ac.at
Prof. Dr. Thomas Bauer
E-mail: thomas.bauer@phwien.ac.at

Göteborgs universitet
Vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet sker utbildningen av
lärare i svenska som andraspråk. Institutionen erbjuder också ett masterprogram i
svenska som andraspråk liksom forskarutbildning i detta ämne. Dessutom genomförs
forskning och fortbildning av lärare och andra inom områden som tvåspråkig
undervisning, flerspråkighet och språkutvecklande undervisning.
Prof. Dr. Tore Otterup
E-mail: tore.otterup@svenska.gu.se

Pädagogische Hochschule Zürich
Pädagogische Hochschule i Zürich utbildar lärare från förskola till och med
gymnasienivå och bedriver också forskning inom detta fält. Institutionen är den
största av sitt slag i Schweiz, med 250-300 fakultetslärare som undervisar ca 1800
studenter. Pädagogische Hochschule i Zürich har status av en fackhögskola och hör
till Verband zürcherischer Fachhochschulen i Zürich.
Prof. Dr. Basil Schader
E-mail: basil.schader@phzh.ch

Tartu universitet
Fakulteten för utbildning, grundad 2001, vid Tartu universitet (som grundades redan
1632) är en av universitetets yngsta fakulteter. Fakulteten grundar sin verksamhet på
det tidigare lärarutbildningsprogrammet och institutionen för utbildning. Idag
utbildas ca 1500 studenter till förskollärare, grundskole- och gymnasielärare liksom
också till lärare för barn med speciella behov.
MA Esta Sikkal
E-mail: esta.sikkal@ut.ee

Middle East Technical University Ankara (METU)
Middle East Technical University i Ankara är ett av de ledande universiteten i
Turkiet och i Mellersta östern. Universitetet är i princip en flerspråkig institution
eftersom undervisningen sker på engelska för en internationell studentgrupp.
Institutionen för undervisning i främmande språk (vilken omfattar språken engelska,
tyska, franska, italienska och spanska) har ca 35 anställda lärare. Institutionen har
också ett nyligen infört program i turkiska som främmande språk.

Prof. Dr. Jochen Rehbein
E-mail: jochen@metu.edu.tr

