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STUDIA W ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Na uniwersytecie w Roskilde, w Danii, spędziłem w ramach programu Socra-
tes/Erasmus drugi semestr roku akademickiego 2005/2006, tzn. sześć miesięcy.
W niniejszym tekście opisuję podstawowe zasady i warunki studiowania na tej
uczelni, a także sens odbytego stażu z punktu widzenia mojego podstawowego kie-
runku studiów w Instytucie Spraw Publicznych UJ, jakim jest zarządzanie i marke-
ting, specjalność zarządzanie kulturą. Chciałbym jednak uniknąć powielania infor-
macji, które każdy może znaleźć na stronie internetowej (www.ruc.dk; dostępna
w duńskiej i angielskiej wersji językowej), dlatego postaram się przede wszystkim
podzielić doświadczeniami, o których nie wspomina się w oficjalnych broszurach,
a które zdobywa się tylko poprzez bezpośredni kontakt z instytucją. Mam nadzieję,
że uda mi się oddać warunki „techniczne” i ogólną atmosferę codziennej nauki
w Roskilde Universitetscenter (RUC).

Studia na uniwersytecie w Roskilde zorganizowane są na 10 wydziałach (depart-
ments):

I. Life Sciences and Chemistry – www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept1/
II. Mathematics and Physics – www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept2/
III. Geography and Int. Development Studies –

www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept3/
IV. Environment, Technology and Social Studies –

www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept4/
V. History and Social Theory – www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept5/
VI. Language and Culture – www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept6/
VII. Communication, Journalism and Computer Science –

www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept7/
VIII. Social Sciences – www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept8/
IX. Psychology, Philosophy and Science Studies –

www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept9/
X. Department of Educational Studies – www.ruc.dk/ruc_en/departments/dept10/
Wydziały mogą mieć jednostki podrzędne – taką był instytut Cultural Encounters

na wydziale Language and Culture, w którym studiowałem w czasie pobytu w Danii.
Instytut ten zajmuje się rozmaitymi zagadnieniami związanymi z kontaktami ludzi
pochodzących z różnych kultur i/lub posługujących się różnymi językami; najważniej-
sze z tych zagadnień to: różnorodność kulturowa, problemy mniejszości narodowych
i innych, dwu- i wielojęzyczność, procesy zachodzące podczas nauki i posługiwania się
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językami obcymi itp. Instytut posiada własną, odrębną w ramach RUC kadrę nauczy-
cielską, jednak praktycznie wszyscy wykładowcy z Cultural Encounters łączą to
z pracą na innych uczelniach duńskich, przede wszystkim w Kopenhadze i Aalborgu.
Nauka w innych jednostkach organizacyjnych RUC może różnić się, w pewnych
szczegółach, od opisanego poniżej trybu studiowania w Cultural Encounters, general-
nie jednak odbywa się na tych samych zasadach.

Program studiów w RUC opiera się na systemie punktowym ECTS. Aby zaliczyć
semestr, każdy student musi zdobyć 30 punktów, 60 – aby zaliczyć module, czyli rok.
Studia zaczynają się od 3-letnich licencjackich (bachelor’s studies), które można na-
stępnie kontynuować na 2-letnich magisterskich (master’s studies). Punkty zdobywa
się poprzez uczestnictwo w kursach i grupach czytelniczych, pisanie prac, przygoto-
wywanie projektów grupowych. Można też zdobywać punkty, uczęszczając na dodat-
kowe zajęcia prowadzone przez inne wydziały.

Jeśli chodzi o kursy, to student ma pewną swobodę w ich wyborze. Instytut propo-
nuje kilka, z których jeden jest obowiązkowy (core course), natomiast spośród pozo-
stałych trzeba wybrać przynajmniej dwa, aby otrzymać punkty za ich zaliczenie. Kursy
są „warte” od 3 do 4 punktów każdy, ale bezwzględnymi warunkami uzyskania jakich-
kolwiek punktów jest zaliczenie trzech kursów oraz napisanie pracy dotyczącej jedne-
go z nich. Wybór tematu pracy, jak i kursu, do którego będzie się ona odwoływać,
pozostaje w gestii studenta, musi jednak znaleźć akceptację prowadzącego kurs. Kursy
w Cultural Encounters trwają około dwóch miesięcy, po czym student ma jeszcze po-
nad miesiąc na napisanie pracy. Większość zajęć jest prowadzona w dwóch językach,
tzn. rano prowadzony jest wykład po duńsku, a po południu, dokładnie na ten sam
temat, po angielsku Aby zaliczyć semestr, trzeba też uczestniczyć w spotkaniach grup
czytelniczych w języku obcym. Dotyczy to słuchaczy studiów stacjonarnych, tzn. nie
obejmuje przebywających w RUC w ramach wymian typu Socrates/Erasmus. Człon-
kowie takiej grupy ustalają listę lektur, które następnie czytają i omawiają na zajęciach
wraz z prowadzącym. Należy wspomnieć, że w tym przypadku „język obcy” oznacza
język inny niż duński, norweski, szwedzki i angielski, których znajomość w Danii nie
jest niczym nadzwyczajnym, a także inny niż język macierzysty, jeżeli student pocho-
dzi spoza Skandynawii.

Obowiązek ten ma na celu rozwijanie umiejętności językowych – absolwent studiów
w Cultural Encounters powinien być osobą wielojęzyczną. Zasada ta wpisuje się w pe-
wien element polityki kulturalnej państwa duńskiego, tzn. kształtowanie wielojęzycznego
społeczeństwa; innym przejawem tej działalności jest fakt, że wiele programów telewizji,
nie tylko publicznej, ale także stacji komercyjnych, prezentowanych jest w języku an-
gielskim z duńskimi napisami. Polityka ta prowadzona jest już od kilkudziesięciu lat
i trzeba przyznać, że daje znakomite efekty: praktycznie wszyscy Duńczycy mówią,
w sposób przynajmniej komunikatywny, po angielsku. Z drugiej strony ma to też nega-
tywny wpływ na czystość języka ojczystego – pojawił się nawet termin Danglish na
określenie kierunku, w którym zmierza mowa współczesnych Duńczyków.

Wracając do struktury studiów, pozostał jeszcze do opisania projekt (tzw. group
project work) – i jest to absolutnie najważniejszy element nauki, odróżniający RUC nie
tylko od Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także od innych uczelni duńskich. Praca nad
projektami to nie tylko jeden z elementów nauki – to idea, na której opiera się RUC od
momentu założenia w roku 1972 i wokół której koncentruje się życie uczelni. Projekt
jest też najwyżej punktowany w systemie ECTS – można za niego otrzymać nawet 20
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punktów. Głównym założeniem jest praca studentów, w grupach od dwóch osób
wzwyż, pod opieką jednego z wykładowców, nad wybranym przez nich zagadnieniem,
w przeciągu całego semestru. Terminarz pracy nad projektem jest z góry określony
w programie danego semestru, jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Instytut przeznacza kilka dni na sformowanie grup projektowych. W tym czasie
studenci i wykładowcy zbierają się na kilka godzin dziennie, dyskutują na temat pro-
ponowanych tematów, wysuwają własne, wreszcie dobierają się w grupy i określają
wstępnie temat projektu. Następnie mają kilka dni na wybór swojego opiekuna.
W instytucie można uzyskać informację na temat każdego wykładowcy, zawierającą
krótki życiorys, dorobek naukowy i zainteresowania. Grupy składają aplikacje o pozy-
skanie konkretnego opiekuna; o ich przydzieleniu do poszczególnych grup decyduje
rada wydziału.

Moim zdaniem (i wielu innych studentów RUC także) praca nad projektem to pa-
sjonujące zadanie, poszerzające w ogromnym zakresie nie tylko wiedzę teoretyczną,
ale również praktyczne umiejętności komunikacji, współpracy, funkcjonowania
w grupie, przekonywania do własnych poglądów, osiągania kompromisów itp. Myślę,
że takie doświadczenia są przydatne w pracy zawodowej w o wiele większym stopniu,
niż nabyte w trakcie nauki indywidualnej. Studenci mają decydujący wpływ na temat
projektu, dzięki czemu mogą pracować nad problemami, które naprawdę ich interesują.
Praca nad projektem jest bardzo intensywna, ponieważ na całym uniwersytecie kładzie
się na nią największy nacisk.

Świetnym pomysłem jest wprowadzenie procesu „wewnętrznej oceny” w połowie
semestru. Grupy dobiera się w pary, które przekazują sobie nawzajem określoną liczbę
stron swoich projektów. Po kilku dniach obie grupy spotykają się, razem z opiekunami,
i dyskutują na temat pracy, starając się zwrócić uwagę na błędy oraz podzielić suge-
stiami i doświadczeniami. Dzięki temu projekt pozwala nabyć także umiejętności ana-
lizy i oceny pracy, poznać bliżej sam proces tworzenia projektu.

Pod koniec semestru grupa składa w instytucie gotowy projekt, który ma postać
kilkudziesięciostronicowego opracowania ze spisem treści i bibliografią, a po 2–3 ty-
godniach studenci zdają egzamin z jego tematyki. Egzamin, na którym obecny jest
opiekun i egzaminator zewnętrzny, to najpierw krótka prezentacja przygotowana przez
studentów, a następnie, zapoczątkowana przez pytania egzaminujących, swobodna
dyskusja na temat projektu. Członkowie grupy muszą zapewnić kawę i ciastka, którymi
wszyscy posilają się w trakcie trwającego nieraz godzinami egzaminu. Ocen nie wpi-
suje się do indeksów, których tam w ogóle nie ma, ale w każdej chwili można otrzy-
mać odpowiednie certyfikaty w sekretariacie instytutu. Wszystkie projekty, począwszy
od tych opracowanych przed 30 laty, kiedy zakładano RUC, do tych z ostatniego seme-
stru, są dostępne w bibliotece uniwersyteckiej.

Jak pisałem powyżej, studia na innych wydziałach czy w instytutach RUC wyglą-
dają bardzo podobnie. Zawsze najważniejszy jest projekt, który czasami może być
podzielony na dwa mniejsze. Studia na różnych wydziałach można dowolnie łączyć;
w takim wypadku najlepiej zwrócić się do sekretarki instytutu, która nie tylko jest
świetnie w każdej sprawie poinformowana, ale zazwyczaj załatwia też wszystkie for-
malności. Ponadto pamięta imię, nazwisko i kraj pochodzenia każdego swojego pod-
opiecznego (studenci RUC to środowisko wielonarodowe), a przed jej gabinetem nigdy
nie ma kolejek. Sekretariaty są czynne codziennie od godz. 8 do 16, z wyjątkiem czasu
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między 12 a 13, kiedy wszyscy mają przerwę na lunch – w tej godzinie nie można
nikomu przeszkadzać.

Poza tą przerwą wszyscy pracownicy RUC są do dyspozycji studentów. W RUC
panuje zasada, że drzwi do wszystkich gabinetów są zawsze otwarte – w każdej chwili
można wejść i zapytać o swoją sprawę. Na stronie internetowej można znaleźć adres
mailowy każdego wykładowcy, a w sekretariacie bez problemów uzyskać jego/jej nu-
mer telefonu. Studenci zwracają się do pracowników po imieniu, nieważne, czy mają
do czynienia z sekretarką czy profesorem, i vice versa.

W każdym instytucie jest pracownia komputerowa z dostępem do internetu, kuch-
nia i jadalnia-świetlica. Każdy student loguje się do komputera osobistym hasłem, co
pozwala przechowywać w swoim profilu użytkownika dane bez obawy, że ktoś inny je
usunie. Ponadto do dyspozycji studentów jest program o nazwie Portalino, pozwalają-
cy w łatwy sposób dzielić się danymi z innymi użytkownikami. Każdy student posiada
swój własny, uniwersytecki adres mailowy, na który otrzymuje wszystkie ważne ogło-
szenia, informacje od sekretarek i wykładowców, przypomnienia o nadchodzących
terminach, np. składania prac. Na terenie całego uniwersytetu można korzystać z bez-
przewodowego internetu.

Świetnie wyposażone kuchnie pozwalają studentom w każdej chwili napić się kawy,
herbaty czy ugotować obiad. W lodówce można przechowywać swoją żywność. Jest to
szczególnie pomocne osobom dojeżdżającym z daleka i spędzającym na uniwersytecie
cały dzień. Studenci i wykładowcy korzystają z tych samych pomieszczeń. Bardziej
leniwi mogą kupić gotowy posiłek, a także papierosy i alkohol (piwo), w uniwersyteckiej
stołówce. Obok niej znajduje się księgarnia, w której można dostać wszystkie podręczni-
ki akademickie, inne pomoce naukowe oraz bilety komunikacji publicznej. W każdym
instytucie są także pomieszczenia przeznaczone na spotkania grup projektowych, a także
pokoje do spania – często zdarza się, że grupa intensywnie pracująca nad projektem spę-
dza w instytucie noc. Studenci mają dostęp do swoich instytutów 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. Legitymacja studencka jest jednocześnie kartą chipową, która wraz
z osobistym numerem PIN pozwala dostać się do budynku i korzystać z jego wszystkich
pomieszczeń, z wyjątkiem gabinetów pracowników.

RUC ma własną, dobrze wyposażoną bibliotekę. Jej największym atutem jest prosty
i przejrzysty system komputerowy, który pozwala szybko i sprawnie znaleźć konkretne
pozycje, jak również literaturę dotycząca określonego tematu. Porównanie z systemem
internetowym Biblioteki Jagiellońskiej wypada zdecydowanie na korzyść Roskilde
Universitetsbibliotek (Jagiellonka ma jednak nieporównanie większe zbiory). Po znale-
zieniu książki można wydrukować mapę, według której znajdujemy książkę na półce.
Następnie podchodzimy do stanowiska, gdzie samodzielnie, za pomocą legitymacji
studenckiej, wprowadzamy do systemu dane dotyczące wypożyczenia przez nas książ-
ki. Bibliotekarz może w ogóle nie uczestniczyć w tym procesie. Trzeba przyznać, że
Jagiellonka, w której co krok sprawdza nas ochroniarz, a na książkę czeka się godzinę,
okazuje studentom o wiele mniej zaufania. Na początku każdego semestru organizo-
wany jest 1,5-godzinny kurs korzystania z biblioteki, na którym trzeba zapamiętać
tylko jedną rzecz: gdzie jest stanowisko informacji – tam zawsze jest ktoś, kto
z uśmiechem pomoże nam we wszystkich problemach. Jednym z pracowników biblioteki
jest Polak, p. Andrzej Dąbrowski (nota bene RUC zatrudnia wielu obcokrajowców).

RUC ma siłownię, wynajmuje też dla studentów halę sportową. Cotygodniowe za-
jęcia gry w piłkę nożną, siatkówkę i inne organizuje Biuro Międzynarodowe (Interna-
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tional Office), prowadzone przez byłych i obecnych studentów. Biuro organizuje też
wiele wycieczek, przeznaczonych głównie dla studentów z zagranicy, m.in. na Born-
holm, Jutlandię, do Kopenhagi, Legolandu, fabryki Carlsberga i in. Prowadzi też re-
krutację wolontariuszy na coroczny festiwal w Roskilde, który jest jedną z większych
tego typu imprez na świecie.

W porównaniu z Uniwersytetem Jagiellońskim, w RUC o wiele łatwiejszy i szerszy
jest dostęp do wszelkich zasobów uczelni, zarówno ludzkich (pracowników), jak
i rzeczowych (książki, internet). Sekretariaty są czynne dłużej, wykładowcy częściej
przebywają na terenie uniwersytetu, instytuty są dostępne bez przerwy – właściwie,
gdyby były jeszcze łazienki, to można by tam mieszkać. Panuje bardzo swobodna at-
mosfera, studenci i wykładowcy odpoczywają, jedzą i rozmawiają w tych samych
miejscach, a dystans pomiędzy mistrzem a uczniem jest o wiele mniejszy; ale, zgodnie
z tym, co twierdzą Duńczycy, inne uczelnie duńskie są pod tym względem bliższe
polskim niż modelowi Roskilde.

Praca nad projektami pozwala w twórczy sposób, szeroko rozwinąć wiedzę na te-
mat swoich zainteresowań, pod ścisłą i kompleksową opieką wykładowcy. Na zarzą-
dzaniu kulturą w ISP UJ też często przygotowywaliśmy projekty grupowe, ale nie
można ich porównać z tymi z Roskilde. Podczas gdy na Uniwersytecie Jagiellońskim
są traktowane po macoszemu, w RUC studenci koncentrują się na nich, są one grun-
townie oceniane, a końcowy raport to tylko część wiedzy, którą grupa nabyła na dany
temat. Praca nad takim projektem daje satysfakcję, jest o wiele bardziej interesująca
niż słuchanie wykładów, a jej efekt jest większy i trwalszy. Natomiast jeśli chodzi
o kursy, to mam wrażenie, że one z kolei były dość powierzchowne i momentami cha-
otyczne. W ciekawy sposób rozwiązano problem sprawdzania obecności: w ciągu 15
minut, po każdych zajęciach, student miał obowiązek oddać do sekretariatu kartkę
z krótką odpowiedzią na pytanie, które prowadzący zadawał pod koniec wykładu,
a które dotyczyło omawianego w tym dniu zagadnienia. Odpowiedzi te nie były ocenia-
ne, ale miały dostarczać prowadzącemu informacji, co studenci zrozumieli z wykładu.

Przede wszystkim jednak studia w RUC są o wiele prostsze i mniej stresujące niż
na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ w Roskilde student nie zajmuje się żadnymi
formalnościami, nie spędza czasu w kolejkach, nie musi pisać żadnych podań ani cho-
dzić z indeksem po wpisy – tym wszystkim zajmuje się sekretarka instytutu. Można do
niej przyjść z każdą sprawą, a ona ją załatwi i o wszystkim poinformuje. Przypomina
też studentom o rzeczach, o których zdarzy się im zapomnieć, a w szczególnie pilnych
sprawach dzwoni do studenta, potrafi też skontaktować się przez znajomych, jeżeli
w żaden inny sposób nie może do kogoś dotrzeć. To wszystko pozwala studentom
RUC skupić się tylko i wyłącznie na nauce, która w takiej sytuacji, okazuje się, może
być przyjemnością.

Pobyt w Danii uważam osobiście za niezwykle pożyteczne, bezcenne wprost uzu-
pełnienie studiów w ISP UJ. W ciągu tych sześciu miesięcy miałem okazję poznać
sposób funkcjonowania i organizację zagranicznej instytucji oświatowo-kulturalnej,
jaką jest Roskilde Universitetscenter, a także odwiedziłem wiele innych instytucji kul-
tury. Poprzez udział w projekcie rozwinąłem wiedzę na temat swoich zainteresowań
oraz umiejętności współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów, często o zu-
pełnie innych doświadczeniach w zakresie dotychczasowego wykształcenia i sposobu
pracy. Wziąłem udział, jako wolontariusz, w organizacji dużej, międzynarodowej im-
prezy muzycznej – festiwalu w Roskilde. Dzięki organizowanym na uczelni kursom,



Jan Sadkiewicz224

a także codziennym kontaktom z wielonarodową społecznością studentów RUC, po-
prawiłem znajomość języków angielskiego i włoskiego, a także nauczyłem się podstaw
języka duńskiego. Myślę, że w dużym stopniu poznałem kulturę Danii, a w nieco
mniejszym także kultury krajów pochodzenia innych stypendystów programu Socra-
tes/Erasmus. Jestem przekonany, że doświadczenia wyniesione z tego stypendium nie
tylko zaprocentują w mojej przyszłej działalności zawodowej lub naukowej, ale rów-
nież pozostaną wspaniałym wspomnieniem na całe życie.




