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STUDIA SKANDYNAWSKIE - szansą na rozwój
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Jeżeli uważasz się za
kreatywną i przedsiębiorczą osobę, która
swoją przyszłość chce
związać z pracą w biznesie, lub w instytucjach publicznych to
studia na kierunku Studia Skandynawskie na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego są stworzone dla Ciebie!
Dzięki skandynawskiemu
pragmatyzmowi wynie-

siesz wiedzę i umiejętności niezbędne do brylowania na rynku pracy.
Ponadto rozwijamy umiejętności i kompetencje
menadżerskie, językowe,
analityczne oraz społeczne. Cenimy indywidualne podejście, dlatego możesz wybierać
czego chcesz się uczyć
i w którym kierunku
chcesz się rozwijać
w elastyczny sposób.
Mamy do zaoferowania
specjalność biznesową,

w ramach której oferujemy naukę o najnowszych trendach biznesowych w oparciu o model
skandynawski oraz specjalność dyplomatyczną,
dzięki której nauczysz
się jak skutecznie budować wizerunek swój
czy firmy na rynku.
Stawiamy na rozwój
umiejętności twardych
i miękkich tak byś był
przygotowany do pracy
w interesującym Cię
zawodzie.
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Dlaczego wybrać studia w języku angielskim?
Studia Skandynawskie są
prowadzone w języku
angielskim. Nie oznacza
to, że musisz płynnie
mówić po angielsku aby
wybrać ten kierunek.
Nasza kadra pomaga w
rozwoju języka dzięki
nauce specjalistycznego
słownictwa oraz nieustannym ćwiczeniom językowym. Dlatego
kształcenie w języku
angielskim pozwoli Ci
na to abyś mówił płynnie i abyś bez trudności mógł wykorzystać
swoje umiejętności na
rynku pracy. Od kilku

lat język angielski to
absolutny must have.
Czy w takim razie warto
zainwestować w naukę
języka angielskiego
specjalistycznego oraz
drugiego języka—
norweskiego aby wyróżnić się w tłumie kandydatów? Zdecydowanie
TAK.
Trochę statystyki. Według raportu EF English
Proficiency Index opublikowanego w 2019 roku
i obejmującego 100 krajów z różnych regionów

świata Polska zajmuje
wysokie 11 miejsce pod
względem znajomości
języka angielskiego
wśród krajów nieanglojęzycznych. Jednak
w sondażu IBRIS dotyczącym znajomości języków obcych na poziomie
umożliwiającym swobodną
komunikację jedynie
33,3 proc. Polaków deklarowało znajomość
języka angielskiego. Ty
też możesz znaleźć się
wśród nich.
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Uczymy języka norweskiego
Vil du lære norsk?
Norweski należy do rodziny języków germańskich,
więc jeśli uczyliście się angielskiego lub niemieckiego, będzie łatwo go Wam
przyswoić! Ponadto, znajomość języka norweskiego
umożliwia porozumiewanie
się ze Szwedami oraz czytanie tekstów po duńsku.
O Wasz rozwój językowy
zadba wykwalifikowany

lektor z wieloletnim stażem
zdobytym w Norwegii.
Pracujmy tylko z materiałami, posiadającymi certyfikat Norweskiego Dyrektoriatu Edukacji i Szkoleń
(UDIR). W naszych zajęciach okresowo biorą
udział goście z Norwegii.
Jednak język to nie tylko
słówka i gramatyka.
Nie wolno zapominać, że
sposób, jaki się komunikuje-

my w dużej mierze zależy
od całego zestawu
„niepisanych reguł”, bardzo
często pomijanych na zwykłych kursach językowych.
Z nami oprócz języka,
uczycie się również skandynawskiego kodu kulturowego. I na koniec…
Nareszcie Wasze ulubione
Netflixowe seriale, będziecie mogli oglądać w oryginalne.

Praktyki
ZRÓB DZISIAJ COŚ,
CZEGO INNYM SIĘ
NIE CHCE, JUTRO
BĘDZIESZ MIEĆ TO,
CZEGO ONI PRAGNĄ
WYBIERZ STUDIA
SKANDYNAWSKIE

„Interesuję się krajami
skandynawskimi, przede wszystkim ich geopolityką, a akurat te
zagadnienia są poruszane na wykładach” –
tłumaczyła PAP studentka pierwszego
roku Dominika Książek.
Jej uczelniany kolega
Dariusz Ryń podkreślił,
że w krajach północnej
części Europy „można
znaleźć dobrze płatną
prace, dającą jednocześnie dużą satysfakcję”.
h0ps://naukawpolsce.pap.pl/

W ramach programu Studiów Skandynawskich realizowane są praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin,
po II roku studiów. Jest to
znakomita okazja by połączyć teorię z praktyką.
By ułatwić studentom wybór
potencjalnego miejsca praktyk, organizujemy spotkania
z reprezentantami firm skandynawskich. Dotychczas gościli u nas przedstawiciele
takich firm jak: VOLVO, Kinnarps, Velux, Kongsberg
oraz reprezentanci placówek
dyplomatycznych - attaché
wojskowi Danii, Estonii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Studenci realizowali praktyki
zarówno w firmach o skandynawskim rodowodzie (m.
in. VOLVO), jak i w polskich
przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami
skandynawskimi, a także w
organizacjach studenckich
kooperujących ze Skandynawią (m.in. AISEC).
Praktyki odbywały się także
w firmach i fundacjach oferujących profesjonalne wsparcie studentom z państw skandynawskich przybywającym
na studia do Polski oraz
wspierających Polaków poszukujących pracy i pracujących w Skandynawii.

O mediach społecznościowych
Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w promowaniu biznesu i marki
firmy. Dlatego w ramach
kierunku Scandinavian Studies skupiamy się nad tym
by student zdobył wiedzę
i
umiejętności związane
z sposobem kreowania wizerunku firmy w sieci. W ramach kierunku studenci prowadzą np.. blog, w ramach
którego poruszają ciekawe
tematy związane ze skandynawską muzyką, filmem,

modą, kuchnią, filozofią życia itd.
https://
scandistudies.blogspot.com/

Studenci mają także konto
na Instagramie
@scandistudies , gdzie
relacjonują przebieg ciekawych wydarzeń.

Nasi praktykanci trafili również do Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz jednostek centralnych i lokalnych
administracji publicznej,
związanych z integracją
europejską (m.in. Europe
Direct) oraz obsługujących
tzw. fundusze norweskie i
fundusze z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

REKRUTACJA
2021/2022

Str. 3

Czego uczymy i jak uczymy?
W ramach przedmiotu International Forecasting and
Simulations studenci przygotowują własne prognozy rozwoju wybranych procesów
politycznych, ekonomicznych i
kulturowych na obszarze państw nordyckich przy wykorzystaniu różnych metod prognozowania rzeczywistości międzynarodowej: ekstrapolacja
trendów, predykcja, metoda
delficka.
W ramach przedmiotu The
Local Government Systems of
the Scandinavian States nasi
studenci przygotowywali projekty poświęcone wybranym
miastom i regionom skandynawskim, z uwzględnieniem
struktur samorządowych, aktu-

alnych problemów, znaczenia
w kontekście całego kraju.
W ramach przedmiotu Danish Cinema w ubieglych latach odbywały się pokazy
filmów i seriali duńskich z różnych epok historycznych – od
początków kina po DOGMA
95 - po dyskusjach, studenci
przygotowują recenzje wybranych filmów. Wykorzystywane
są materiały Danish Film Institute (https://www.dfi.dk/en/
english/danish-film-history) ,
archiwa i biblioteki filmów
( h t t p s : / /
biblio te ke t.filmstriben.dk,
https://filmcentralen.dk) wykłady (np.: Scandinavian TVdrama after 2000 by Associa-

te Professor Eva Novrup Redvall
https://
www.coursera.org/lecture/
scandinavian-movies-tv/9-1scandinavian-television-drama
- a f ter - the -m i l le nn iu m -by associate-professor-njTzF)
W ramach Migration Policy
and Phenomenon of Multiculturalism studenci analizują
fenomeny ze sfery stosunków
międzynarodowych: szczególnej aktywności humanitarnej
państw skandynawskich, multikulturalizmu i migracji, ze
szczególnym uwzględnieniem
źródeł migracji w postaci konfliktów w różnych częściach
globu .

UCZYMY NIE TYLKO O SKANDYNAWII ALE JAK SKUTECZNIE SKORZYSTAĆ Z ICH WIEDZY

We like people for
their qualities but love
them for their defects
Breaking the Waves by Lars
von Trier

Praca
Absolwent studiów skandynawskich nie powinien długo
szukać pracy. Firmy z krajów
skandynawskich dokonują
olbrzymiej ekspansji w Polsce.
Zdecydowanie łatwiej będzie
znaleźć wspólny język z potencjalnym pracodawcą, gdy
aplikujący znał będzie uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Z drugiej strony społeczeństwa
skandynawskie są otwarte na
osoby z zewnątrz. Jeżeli ktoś
chciałby tam pracować, dużo

łatwiej będzie zaaklimatyzować się, będąc absolwentem
naszych studiów.
Do najbardziej znanych marek
w Polsce : IKEA, H&M, Volvo,
Velux.
Trochę statystyki. Skandynawskie firmy znajdują się w
grupie znaczących pracodawców w Polsce. Skandynawia
jest reprezentowana w Polsce
przez prawie 1800 firm, które

odgrywają ważną rolę na
polskim rynku pracy. Liczba
miejsc pracy przez nie utworzona szacowana jest na ponad 170 tys. Firmy skandynawskie są cenionymi pracodawcami, co jest szczególnie
ważne w obliczu licznych wyzwań, jakie stawia przed biznesem współczesny rynek pracy.

Twoje przyszłe miejsca pracy—TOP TEN
1.

Międzynarodowe firmy i
przedsiębiorstwa

2.

Biura tłumaczeń

3.

Szkoły języków obcych

4.

Korporacje nordyckie

5.

Firmy outsourcingowe

6.

Organizacje medialne

7.

Firmy reklamowe

8.

Instytucje kultury –

np. Konsulat Norwegii
9. Sektor publiczny
10. Własna działalność gospodarcza
inspirowana sukcesem gospodarczym państw nordyckich

STUDIA SKANDYNAWSKIE

Gdzie się zgłaszać:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, jeden z osiemnastu państwowych
uniwersytetów klasycznych w Polsce, to
obecnie prężnie rozwijająca się
i największa uczelnia na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest instytucją akademicką o znaczącej i ugruntowanej pozycji
naukowej w kraju. Uniwersytet Jana Kochanowskiego łączy w sobie tradycję
z nowoczesnością. Nawiązuje do przeszłości
i bogatych tradycji miasta i regionu oraz
daje impuls do dalszego rozwoju Kielc jako
miasta uniwersyteckiego. Współtworzy naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy

REKRUTACJA
Uniwersytecka 21
25-269 Kielce
Tel.: 41-369-65-45
WWW: www.ujk.edu.pl
Jeśli masz pytania, napisz, udzielimy Ci
odpowiedzi
E-mail: magdalena.tomala@ujk.edu.pl

Uczelnie partnerskie
Studenci kierunku Studia Skandynawskie uzyskują niepowtarzalną okazję
realizacji zajęć w jednej z partnerskich
uczelni kierunku. Zarówno na II jak i na
III roku studiów możliwy jest wyjazd
półroczny lub roczny do Niemiec, Norwegii lub Szwecji. Naszymi partnerami
są:
Mid Sweden University https://
www.miun.se/en/
Western Norway University of Applied Sciences https://www.hvl.no/
en/
University of Stavanger https://
www.uis.no/en

PROJEKTY NASZYCH STUDENTÓW
Kreatywność to podstawa naszych zajęć:
•

•

nauczysz się analizować
dane i przygotowywać
raporty

•

rozwiniesz umiejętności
kreatywnego myślenia

•

nauczysz się jak efektywnie
pracować w zespole oraz
jak zostać liderem w grupie

•

będziesz umiał wykorzystać narzędzia marketingowe do promocji firmy

•

Nauczysz się skutecznie
korzystać z mediów społecznościowych

Inland University of Applied Sciences
https://eng.inn.no
Europe University of Flensburg
https://www.uni-flensburg.de/en/
students/

nauczysz się posługiwać
językiem norweskim oraz
językiem angielskim

North & Roll’poświęcone
polityce i muzyce popularnej w państwach
skandynawskich

