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Uniwersytet ludowy
Szkolenie na uniwersytecie ludowym przystosowane jest do potrzeb studentów, do ich
przygotowania i doświadczeń. Nauka na uniwersytecie ludowym jest bezpłatna. Na każdym z uniwersytetów ludowych można ...
... kształcic´ sie˛ w zakresie programu
szkoły licealnej i zdobyc´ uprawnienia do ubiegania sie˛ o miejsce w
˙
szkole wyzszej.
Uniwersytety ludowe maja˛ charakter autonomiczny.
˙
˙
˙ oferowac´ rózne
Kazdy
z nich moze
kursy.

Kurs ogólnokształcący
Uniwersytety ludowe oferują kursy
różnego rodzaju. Najbardziej powszechnym jest kurs ogólnokształcący, dający ogólne przygotowanie
(allmän kurs/behörighetsgivande
kurs). Jest on dostępny na wszystkich uniwersytetach ludowych.
Kursy ogólnokształcące zapewniają
kompetencje ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub licealnej. W ten
sposób można zdobyć uprawnienia do
ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet lub do innej szkoły wyższej.
Kursy te obejmują takie przedmioty
jak szwedzki, angielski, matematyka i nauka o społeczeństwie. Na
kursach ogólnokształcących nie
są wystawiane oceny, lecz uczeń
otrzymuje ogólną opinię o przebiegu
nauki, która jest czymś specyficznym
dla uniwersytetów ludowych.
Kursy profilowe
Uniwersytety ludowe oferują także kursy profilowe (profilkurser),
na których można pogłębić wiedzę
w zakresie interesującego ucznia

przedmiotu. Kursy takie mogą mieć
na przykład kierunek muzyczny,
medialny, rzemiosła artystycznego,
teatralny lub językowy. Na kursach
profilowych nie zdobywa się formalnych kompetencji i nie otrzymuje
ogólnej opinii o przebiegu nauki.
Szkolenie zawodowe
Na uniwersytetach ludowych dostępne są również różnego rodzaju szkolenia zawodowe (yrkesutbildningar).
Można na nich zdobyć przygotowanie
do zawodu dziennikarza, animatora
czasu wolnego, pracownika socjalnego lub asystenta osobistego osób
niesamodzielnych. Lista kursów
zawodowych dostępnych na uniwersytetach ludowych jest długa.
Internat lub kształcenie na odległość
Wiele uniwersytetów ludowych posiada internaty, w których uczniowie
mogą mieszkać w okresie trwania
nauki. Masz kłopot z podjęciem
nauki na uniwersytecie ludowym
ze względu na odległość od domu?
Nie musi to być przeszkodą. Istnieje
bogata oferta kursów na odległość
(distanskurser), które nie wymagają
fizycznej obecności ucznia.
Koszty, warunki przyjęć i pomoc finansowa dla osób uczących się
Nauka na uniwersytecie ludowym
jest bezpłatna. Uczeń ponosi nato-

miast koszty zakupu podręczników
i innych materiałów szkolnych
potrzebnych do odbycia kursu. Niektóre uniwersytety ludowe pobierają
opłaty za lunch. Uczniowie mieszkający w internacie płacą za pokój i za
wyżywienie. Do tego mogą dochodzić
koszty związane z ewentualnymi
wizytami i wyjazdami studyjnymi.
Prawo do podjęcia nauki na uniwersytecie ludowym ma każdy, kto
ukończył 18 lat. W niektórych przypadkach można podjąć naukę nawet
przed ukończeniem 18 roku życia.
Jest to możliwe wówczas, gdy gmina
zamieszkania opłaca miejsce ucznia
na uniwersytecie ludowym.
Należy pamiętać o tym, że nauka
odbywa się w języku szwedzkim. By
móc odbyć kurs na uniwersytecie
ludowym wymagane jest, aby uczeń
uprzednio ukończył przynajmniej
kurs ”Szwedzki dla cudzoziemców”
(Svenska för invandrare, SFI) dla
początkujących lub władał językiem
na poziomie odpowiadającym temu
kursowi. Dostępne są także kursy
dla cudzoziemców, którzy jeszcze nie
mówią dobrze po szwedzku. Osoby
władające wystarczająco dobrze
językiem szwedzkim mogą od razu
podjąć naukę na kursie ogólnokształcącym lub na kursach profilowych.
Studenci uniwersytetów ludowych
mogą ubiegać się w Krajowej Komisji
Stypendialnej (Centrala studiestöds-
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Na stronie
www.folkhogskola.nu
znajduja˛ sie˛ informacje
o wszystkich uniwersytetach ludowych w Szwecji
i o oferowanych
przez nie kursach.

nämnden, CSN) o pomoc finansową
dla osób uczących się.
www.folkhogskola.nu
Na stronie www.folkhogskola.nu
znajdują się informacje o wszystkich
uniwersytetach ludowych w Szwecji
i o oferowanych przez nie kursach.
Nabór studentów na uniwersytety
ludowe nie odbywa się centralnie.
Każdy uniwersytet ludowy prowadzi
nabór we własnym zakresie i posiada
własne formularze zgłoszeniowe dla
kandydatów. Większość uniwersytetów ludowych ma strony internetowe,
na których zgłoszenia na poszczególne kursy przyjmowane są elektronicznie. Łącza do tych stron znajdują
się na www.folkhogskola.nu.
Informacje ogólne
Uniwersytety ludowe stanowią formę
kształcenia dostępną w Szwecji
od ponad stu lat. Szwecja posiada
150 uniwersytetów ludowych.
Około 110 spośród nich związanych
jest z różnymi ruchami społecznymi
i organizacjami pozarządowymi.
Około 40 uniwersytetów ludowych

prowadzonych jest przez wojewódzkie
samorządy terytorialne i regiony.
Uniwersytety ludowe finansowane
są z dotacji państwowych i zasiłków
wojewódzkich samorządów terytorialnych. Celem państwowych dotacji
na kształcenie osób dorosłych jest:
• wspieranie działalności przyczyniającej się do umacniania
i rozwijania demokracji
• pomoc ludziom w kierowaniu
własnym życiem oraz wpływ
na zaangażowanie społeczne
i uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa (np. przez działalność
polityczną, związkową, kulturalną
lub charytatywną)
• wkład w wyrównywanie różnic
edukacyjnych oraz w poprawę
poziomu wykształcenia społe
czeństwa
• wkład w szerzenie zainteresowania życiem kulturalnym i udziału
w nim
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