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Skandynawistyka
w Szczecinie
Szansa dla rozwoju miasta i regionu
Ewa Komorowska, profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Filologicznego US
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Szczecin jest miastem historycznie
związanym ze Skandynawią i ze
względu na swoje położenie
predestynowanym do nawiązania
współpracy z tym rejonem Europy.
Ponadto przeprowadzone
w ubiegłym roku analizy
zachodniopomorskiego rynku
pracy nie pozostawiły wątpliwości
– środowisko akademickie musi
otworzyć się na Skandynawię.
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We wrześniu 2012 roku podjęłam starania o utworzenie w Uniwersytecie Szczecińskim Skandynawistyki – studiów norweskich, które zakończyły się sukcesem w maju 2013 roku, gdy studia zostały zatwierdzone przez Senat uczelni. Dotychczas w Polsce skandynawistykę można było studiować jedynie w Poznaniu,
Gdańsku i Warszawie. We wszystkich wymienionych
miastach jest to kierunek oblegany – na studia skandynawskie zgłasza się nawet kilkunastu kandydatów
na jedno miejsce. Należy jednak pamiętać, że to właśnie na Pomorzu Zachodnim Skandynawowie są jednymi z najistotniejszych inwestorów zagranicznych.
Coraz więcej przedsiębiorców norweskich, szwedzkich czy duńskich postrzega województwo zachodniopomorskie jako miejsce, w którym warto koncentrować centrale firm, zakładać ich filie, a co za tym
idzie – poszukiwać odpowiednio przygotowanej pod
względem językowo-biznesowym kadry. Ponadto
w Szczecinie są m.in. konsulaty Szwecji, Danii i Nor-

wegii, dbające o rozwój współpracy międzynarodowej.
I właśnie te uwarunkowania dały impuls do uruchomienia studiów skandynawskich w Szczecinie.
Kierunek Skandynawistyka – studia norweskie będzie prowadzony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego od października 2014 roku. Nowatorska koncepcja kształcenia interdyscyplinarnego
zostanie zrealizowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Dodatkowo zostaną uruchomione trzysemestralne studia podyplomowe
w systemie zaocznym (zajęcia będą się odbywały dwa
razy w miesiącu w weekendy) adresowane do absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich
wszystkich kierunków (np. filologicznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, rolniczych itd.).
Opracowanie kierunku Skandynawistyka – studia
norweskie stało się wyzwaniem dla nauczycieli akademickich przygotowujących przyszłe kadry. Sytuacja
w zjednoczonej Europie wyraźnie pokazuje, że specjalistyczne wąskie kształcenie w zakresie jednego języka
nie zdaje już egzaminu na rynku pracy. Absolwent
skandynawistyki musi być wykształcony na miarę
czasów, w jakich żyjemy. Powinien odznaczać się
umiejętnościami językowymi w zakresie nie jednego,
lecz kilku języków obcych z danej grupy językowej1.
W rezultacie koncepcja studiów skandynawskich to
projekt innowacyjny, łączący naukę języka norweskiego (na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) z nauką
języka szwedzkiego lub jednego z języków obszaru
Morza Bałtyckiego (np. języka rosyjskiego).
Ponadto kształcenie opiera się na zdobywaniu
wiedzy praktycznej, dotyczącej pracy i funkcjonowania w Norwegii, takiej jak: uwarunkowania kulturowe oraz historyczne Norwegii, prawo norweskie,
w tym – prawo pracy, podstawy ekonomii, negocjowania i zarządzania biznesem w Norwegii, zdrowie

