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1. CHARAKTER I OSI GNI CIA JEDNOSTKI

Zak ad Filologii Szwedzkiej utworzony zosta  w roku 1973 przez prof. dra hab. Aleksan-
dra Szulca, ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Germa skiej Uniwersytetu Jagiello -
skiego. W ci gu kolejnych lat zak ad rozwin  si , staj c si  czo ow  jednostk  dydaktyczn
oraz znacz cym centrum naukowo-badawczym w obr bie fi lologii szwedzkiej w Polsce. 
Wieloletni kierownik krakowskiej szwedystyki, dr hab. Genowefa Sadalska, przyczyni a si
do wzrostu naukowego presti u zak adu w kraju i za granic . Jej nast pczyni, dr hab. S awo-
mira Kaleta-Wojtasik, ustabilizowa a sytuacj  kadrow  jednostki, za  obecny kierownik, dr 
hab. Piotr Bukowski, rozpocz  modernizacj  zak adu, m.in. poprzez dostosowanie programu 
studiów do systemu bolo skiego oraz otwarcie dydaktyki i bada  naukowych w kierunku 
kultury i j zyków innych pa stw skandynawskich (zw aszcza Norwegii i Islandii).

Osi gni cia naukowe pracowników zak adu wyró nione zosta y przez krajowe i za-
graniczne instytucje licznymi stypendiami i nagrodami, m.in. dwoma mi dzynarodowymi
stypendiami SWEA, warszawskim stypendium SWEA, stypendium im. Alexandra von 
Humboldta, stypendium Fullbrighta oraz dwoma nagrodami Akademii Szwedzkiej. W Za-
k adzie Filologii Szwedzkiej IFG UJ prowadzone s  badania w zakresie j zykoznawstwa
szwedzkiego, literatury szwedzkiej, norweskiej i islandzkiej oraz przek adu i komunikacji 
mi dzykulturowej (w perspektywie skandynawistycznej). W ramach bada  prowadzonych 
w tej jednostce powsta y 3 habilitacje i 8 doktoratów (spis publikacji pracowników Zak adu
dost pny jest pod adresem: http://www.fi lg.uj.edu.pl/ifg/publikacjezfsz.html)

Wizytuj cy placówki skandynawistyczne na wiecie prof. Lars Lönnroth tak opisa
wra enia z odwiedzin w Zak adzie Filologii Szwedzkiej IFG UJ: „Szczególne wra enie
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zrobi a na mnie wizyta na fi lologii szwedzkiej w szacownym Uniwersytecie Jagiello skim
w Krakowie, gdzie polscy literaturoznawcy, perfekcyjnie mówi cy po szwedzku, prowadz
wyk ady na temat metafory w nowoczesnej szwedzkiej liryce, wspó czesnej teorii literatury 
i innych ambitnych zagadnie ” („Svenska Dagbladet”, 5 czerwca 2001).

2. STRUKTURA KADROWA

Zak ad Filologii Szwedzkiej IFG UJ dysponuje dwoma etatami lektorskimi: je-
den z nich obsadzony jest przez lektora szwedzkiego, który prowadzi nauk  j zyka na 
wszystkich latach studiów. Lektor zatrudniany jest z rekomendacji Instytutu Szwedzkiego 
w Sztokholmie, wspieraj cego Zak ad fi nansowo i organizacyjnie (ofi arowuj c dary ksi -
kowe, sprz t dydaktyczny, stypendia). Pozosta ych dziewi  etatów to etaty naukowo-dy-
daktyczne, rozdzielone pomi dzy literaturoznawstwo, lingwistyk  i translatologi . Oznacza 
to, i  wszyscy pracownicy naukowi prowadz  zaj cia zwi zane ze swoimi dziedzinami, 
gwarantuj c tym samym ich najwy szy poziom akademicki. Nauczanie przedmiotów po-
wi zanych z histori  Szwecji realizowane jest przy wspó pracy z Instytutem Historii UJ.

W Zak adzie Filologii Szwedzkiej IFG UJ s  aktualnie zatrudnieni nast puj cy pra-
cownicy:

Krzysztof Bak, dr hab. (literaturoznawca),
Jan Balbierz, dr hab. (literaturoznawca),
Piotr Bukowski, dr hab. (literaturoznawca, przek adoznawca),
Ewa Data-Bukowska, dr (j zykoznawca),
Monika Jazowy-Jarmu , dr (j zykoznawca),
Iwona Kowal, dr (j zykoznawca),
Gra yna Pietrzak-Porwisz, dr (j zykoznawca),
Magdalena Wasilewska-Chmura, dr (j zykoznawca),
Kristin Larsson, mgr (lektor szwedzki),
Julia Nowicka, mgr (pracownik dydaktyczny),
Marta Stasiak, mgr (j zykoznawca),
Marta Rey-Radli ska, mgr (literaturoznawca),
El bieta urawska, mgr (literaturoznawca),
Dorota Radomska-Kowalczyk, mgr (bibliotekarz).

3. DYDAKTYKA

W ostatnich latach znacz co wzros o zainteresowanie studiowaniem szwedystyki, co 
spowodowa o zwi kszenie limitu przyj  na studia I stopnia do 25 miejsc w roku akade-
mickim 2006/2007 i 30 miejsc pocz wszy od roku 2007/2008.

Maj c na uwadze rosn ce zainteresowanie studiowaniem j zyka szwedzkiego, w za-
k adzie opracowany zosta  nowy program nauczania i wprowadzono kursy, które zmieniaj
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dotychczasowy typowo fi lologiczny profi l studiów na studia o wyra niejszym ukierun-
kowaniu kulturowym. Osoba decyduj ca si  na studia o specjalno ci fi lologia szwedzka 
ma nie tylko mo liwo  uczenia si  j zyka szwedzkiego, niemieckiego i niderlandzkiego, 
lecz zyskuje równie  pog bion  wiedz  na temat szeroko poj tej kultury szwedzkiego 
obszaru j zykowego, tj. literatury, sztuki, historii, polityki, religii oraz zagadnie  spo ecz-
nych. Oprócz tego studenci przyswajaj  sobie ogóln  wiedz  dotycz c  pozosta ych krajów 
nordyckich. Wa nym elementem nauczania s  przedmioty t umaczeniowe, które obejmuj
teori  przek adu, przek ad literacki, t umaczenie tekstów fachowych oraz technik  t uma-
czenia ustnego.

Stosuj c si  do wytycznych tzw. systemu bolo skiego Zak ad Filologii Szwedzkiej 
oferuje stacjonarne studia I stopnia (licencjackie, sze  semestrów) oraz studia II stopnia 
(magisterskie, cztery semestry). Kszta cenie na poziomie licencjackim zako czone jest 
egzaminem, natomiast warunkiem uko czenia studiów II stopnia jest napisanie pracy ma-
gisterskiej w j zyku szwedzkim. 

Program nauczania obejmuje przedmioty obowi zkowe i przedmioty opcjonalne. Za-
j cia z poszczególnych przedmiotów trwaj  zwykle jeden semestr i stanowi  jednostki te-
matyczne ko cz ce si  egzaminem. Podczas dwóch pierwszych lat nauczanie przedmiotów 
teoretycznych odbywa si  po polsku, na roku trzecim wi kszo  przedmiotów wyk adana
jest tak e w j zyku szwedzkim. Na drugim etapie kszta cenia studenci wybieraj  seminaria 
magisterskie i zwi zane z nimi kursy specjalizacyjne w obr bie trzech g ównych dziedzin, 
tzn. literaturoznawstwa, j zykoznawstwa i translatologii. 

Studia I stopnia obejmuj , poza kursami przedmiotowymi, równie  obowi zkowe
czterotygodniowe praktyki realizowane przez studentów w ró nych przedsi biorstwach
i instytucjach maj cych powi zania ze Szwecj  lub krajami skandynawskimi.

4. SKANDYNAWISTYCZNE KO O NAUKOWE 
STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ 
UNIWERSYTETU JAGIELLO SKIEGO

Skandynawistyczne Ko o Naukowe (w skrócie SKON) powsta o w 2009 roku, kiedy to 
cz onkowie za o onego dwa lata wcze niej Ko a Naukowego Studentów Filologii Szwedz-
kiej postanowili realizowa  swoje interdyscyplinarne zainteresowania pod nowym szyldem. 
Od tego czasu jego aktywno  naukowa ofi cjalnie wykroczy a poza tereny Szwecji (cho
z racji studiowanej specjalno ci wci  po wi camy jej najwi cej uwagi) i obj a równie :
Norwegi , Dani , Finlandi  i Islandi . Zmiana ta sprawi a, e Ko o sta o si  pierwsz  insty-
tucj  w Krakowie zajmuj c  si  krajami skandynawskimi w sposób ca o ciowy.

Opiekunem naukowym ko a od pocz tku jego istnienia jest Kierownik Zak adu Filo-
logii Szwedzkiej, dr hab. Piotr Bukowski.

Ko o w realizacj  swoich projektów stara si  anga owa  nie tylko swych cz onków, 
ale równie  wyk adowców i studentów zarówno fi lologii szwedzkiej, jak i innych kie-
runków (m.in. fi lologii obcych, socjologii, religioznawstwa, ekonomii, prawa). Ponadto 
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stara si  utrzymywa  sta y kontakt z innymi ko ami naukowymi i ca ym rodowiskiem
akademickim polskiej skandynawistyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Gda ski, Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej w Warszawie). Realizuje 
tak e wspólne projekty z rozmaitymi instytucjami, takimi jak np. Fundacja Splot, czasopi-
smo Krytyka Polityczna, krakowskie kino Agrafka, wydawnictwa: s owo/obraz terytoria, 
Zakamarki, Czarna Owca. Dzia ania ko a obejmuj  cz sto swym patronatem: Ambasada 
Szwecji, Honorowy Konsulat Danii i Szwecji, Konsulat Norwegii, Instytut Polski w Sztok-
holmie oraz Svenska Institutet. 

Pomimo stosunkowo krótkiej dzia alno ci, Skandynawistycznemu Ko u Naukowemu 
uda o si  z sukcesem zorganizowa  kilka konferencji naukowych. Pierwsza z nich, „Szwe-
cja – od pocz tków pa stwa dobrobytu do wspó czesno ci” odby a si  8 maja 2009 roku. 
By a to studencka konferencja interdyscyplinarna, skupiona wokó  analizy przemian spo-
ecze stwa szwedzkiego z perspektywy kulturowej, spo ecznej i politycznej. Wyst pienia

prelegentów mia y da  odpowied  na pytanie, jak dosz o do tego, e wzgl dnie jednorodne 
spo ecze stwo bezpiecznego pa stwa dobrobytu zacz o si  przekszta ca  w wielokultu-
row  struktur , i jak sobie radzi z pojawiaj cymi si  w zwi zku z tym nieznanymi dot d
wyzwaniami.

Rok pó niej, 29 maja 2010 roku, SKON zorganizowa o Mi dzynarodow  Interdyscy-
plinarn  Konferencj  Naukow  „Szwedzki model. Egalitaryzm”, w zamierzeniu b d c
pierwsz  z cyklu konferencji po wi conych wybranym elementom systemu spo eczno-
-politycznego Szwecji. Referaty wyg osili m.in.: go cie z Uniwersytetu Sztokholmskiego: 
prof. Christer Hedin i Jenny-Leontine Olsson. 

Konferencji eksperckiej towarzyszy a konferencja studencka „Ze szwedzkiej perspek-
tywy”, która mia a miejsce 30 maja 2010 roku. Jej celem by o podsumowanie i przedsta-
wienie wyników projektów przeprowadzonych podczas wyjazdu naukowego do Szwecji. 
Oprócz wyg aszanych na podstawie w asnych bada  i obserwacji referatów, cz onkowie
SKON przygotowali tak e osobne spotkanie w Klubie Re, podczas którego zaprezentowali 
pokaz slajdów b d cy ilustracj  wyjazdu.

Sta ym elementem dzia alno ci ko a s  regularne spotkania jego cz onków. Zazwyczaj 
towarzyszy im tzw. Filmvisning, czyli seans fi lmowy, na którym prezentowane jest kino 
skandynawskie o zró nicowanej tematyce, poruszaj ce problemy cz sto kontrowersyjne, 
sk aniaj ce do dyskusji. Wy wietlane s  zarówno klasyczne dzie a uznanych re yserów, 
jak i produkcje niszowe, nieznane szerszej publiczno ci. Spotkania fi lmowe pozwalaj  nie 
tylko na lepsze zrozumienie skandynawskich realiów, ale stanowi  te  nieocenion  pomoc 
w nauce j zyka.

Popularyzowanie kultury Skandynawii w ród cz onków ko a oraz jego sympatyków 
realizowane jest równie  za pomoc  mo liwo ci, jakie daje Internet. Z profi lu SKON na 
portalu Facebook oraz z prowadzonego przez jego cz onków bloga mo na dowiedzie
si  o imprezach kulturalnych i naukowych zwi zanych ze Skandynawi , a tak e pozna
najnowsze inicjatywy ko a.

Obecnie ko o naukowe ma w planach przede wszystkim dwa du e przedsi wzi cia. 
Pierwsze z nich jest nawi zaniem do wcze niejszego projektu, jakim by o dwukrotne wyda-
nie zeszytów naukowych – „SE Kultura” oraz „SE Spo ecze stwo”. W przysz ym roku aka-
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demickim zostan  wydane Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, po wi cone dwóm dzie-
dzinom: spo ecze stwu i kulturze. Wa nym za o eniem jest nadanie temu projektowi sta ego 
charakteru. Ponadto na jesie  planowana jest organizacja kolejnej ju  konferencji eksperckiej. 

Cz onków ko a naukowego do dzia a  motywuje szczera nadzieja, e zarówno minio-
ne, jak i te dopiero planowane przez ko o przedsi wzi cia, przyczyni  si  do rozpowszech-
nienia wiedzy o krajach skandynawskich, a mo e nawet stan  si  dla wielu osób inspiracj
do rozpocz cia w asnych poszukiwa  na gruncie niew tpliwie fascynuj cej dziedziny, jak
jest skandynawistyka.

ADRES ZAK ADU FILOLOGII SZWEDZKIEJ IFG UJ

Zak ad Filologii Szwedzkiej IFG
Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
ul. Straszewskiego 25/2
31–113 Kraków
e-mail: zfszwed@|vela.fi lg.uj.edu.pl
tel. +48 (0)12 663 39 29
sekretariat IFG UJ: +48 (0)12 663 23 17
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