
      

 Postdiplomaj  
Interlingvistikaj 
Studoj 
ĉe UAM - Poznań (Pollando) 2008  

                                                                                  
      La Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en Poznano, la 
dua plej granda universitato en Pollando ofertas 3-jaran eksteran 
postdiploman studadon pri interlingvistiko. La internacia 
kursaro okazas en la Lingvistika Instituto, sub la gvido de Ilona 
Koutny kaj kun la kontribuo de elstaraj esperantologoj kiel Vera 
Barandovska-Frank, Detlev Blanke, Vilmos Benczik, Tomasz 
Chmielik, Ziko van Dijk, Michel Duc Goninaz, István Ertl, 
Michael Farris, Zbigniew Galor, Aleksander Korĵenkov, Katalin 
Kováts, Lidia Ligęza, Aleksander Melnikov, Humphrey Tonkin, 
Kristin Tytgat, John Wells. 

La Interlingvistikaj Studoj donas superrigardon pri 
ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, fokusiĝas al internacia kaj 
interkultura komunikado, traktas planlingvojn kaj detale 
okupiĝas pri gramatiko, literaturo, kulturo kaj historio de 
esperanto. En la tria jaro eblas specialiĝi pri komunikado, 
lingvistiko, literaturo, tradukado, planlingvistiko aŭ pri 
lingvopedagogio. Pro la metodika formado la Studoj ricevas 
specialan rolon en la instruista trejnado. Ekde la studjaro 2007/08 
realiĝas kunlaboro kun ILEI. 

Unusemajnaj intensaj sesioj (surlokaj kursoj de po 4 
studobjektoj kaj ekzamenoj) okazas unufoje dum la semestro 
(fine de septembro kaj komence de februaro), intertempe la 
gestudentoj laboras pri siaj taskoj hejme kaj konsultiĝas rete kun 
la prelegantoj. Post pretigo de diplomlaboraĵo kaj fina ekzameno 
ili ricevos atestilon pri postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj.  
Partoprenontoj povas aliĝi el la tuta mondo por la studjaro 

2011/2012 ĝis la 15-a de aŭgusto 2011. La unua sesio 
okazos inter la 17-21.09.2011. 

Postuloj: diplomo pri superagradaj studoj kaj bona scio de 
esperanto. Partoprenontoj devas plenumi orientigan teston 
komence de la unua sesio. Se la studontoj bezonas lingvan 
perfektigon, eblas aranĝi (unusemajnan) superanivelan 
intensan lingvokurson antaŭ la septembra sesio. 

Kotizo por unu semestro: 1850 PLN (ĉ. 460 EUR), reduktita 700 
PLN (ĉ. 175 EUR) por B-landoj.  

       Kelkaj stipendioj estas antaŭvidataj dank’al ESF (Esperanto 
Studies Foundation) kaj UEA – ILEI. 

Pluaj informoj kaj aliĝilo:   
        interlin@amu.edu.pl aǔ ikoutny@amu.edu.pl 

http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html 
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En 1998 komencis siajn studojn pri interlingvistiko la unua 
grupo en la Lingvistika Instituto de la Universitato Adam 
Mickiewicz kaj ĉi-jare en septembro finos siajn studojn la kvara 
grupo. La postdiplomaj studoj kun sia ekstera formo (du intensaj 
semajnoj en ĉiuj 3 jaroj) altiras partoprenantojn el diversaj landoj: 
en 2005 aliĝis 26 gestudentoj el 13 landoj de Pollando kaj 
Germanio ĝis Japano kaj Irano. La multnacia partoprenantaro 
nature kontribuas al la interkulturaj kaj komparaj studoj. La altan 
nivelon de la kursoj certigas la prelegantoj el diversaj universitataj 
medioj kaj ekspertoj de sia tereno. 

 

 
Prelegantoj kaj studentoj de la Interlingvistikaj Studoj 

 
► Post la festa Interlingvistika simpozio organizita okaze de la 
10-jariĝo de la Studoj en 2008, ankaŭ en 2011 (22-23.09) sekvos 
simpozio Interlingvistiko kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 
21a jarcento, post la unua sesio. Al la riĉa programo kontribuos 
prelegantoj de la Studoj, eksaj kaj nunaj gestudentoj.  
 

Ĉiuj interesiĝantoj estas bonvenaj! (interlin@amu.edu.pl) 

► La semajnfina kultura renkontiĝo ARKONES (23-25.11), same 
en Poznano, ebligas malstreĉiĝon kun teatraĵoj, filmoj, muziko, 
diskutoj, ktp (http://arkones.org/eo) post la intensa tutsemajna 
serioza laboro.  
 
► La Interlingvistikaj Studoj de UAM kaj ILEI de tempo al tempo 
kune organizas instruistan trejnadon, kiu disponigas la bazajn 
konojn necesajn por instruado de esperanto. La kursaro necesigas 
partoprenon dufoje en la surloka semajna sesio kaj intertempan 
hejman laboradon. Post la fina ekzameno la aliĝantoj ricevos ILEI-
diplomon pri instruista trejnado.  

► Aperis la Germana-Esperanta-Pola etvortaro pri Lingvo kaj 
Komunikado (Koutny k.a.) el la metiejo de la Interlingvistikaj 
Studoj. Bazaj lingvistikaj terminoj kaj utilaj ĉiutagaj parolturnoj. 

Mendu ĉe UEA aŭ la aŭtoro kun aliaj vortaroj de CELTRAFO! 

► La unua lernolibro de la Interlingvistikaj Studoj (Komunikado 
kaj kulturo) aperos en 2011. 
► Abunda fonto: memorlibro al Istvan Szerdahelyi (2009) 
haveblas.    
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