Sommarkurs i Novgorod (kurskod: SLRNOV); 7,5 hp. Antal platser: 20
Behörig till kursen är den som har klarat av Ryska för nybörjare (SLRYNY); 30 hp, eller
har motsvarande kunskaper.
Kursplan: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/23687/30058
Det går att söka till kursen fr.o.m. 20 februari t.o.m. 16 mars via Antagning.se .
Antagningsbesked skickas ut 27 april.
Kursen ingår i Slaviska avdelningens ordinarie kursutbud och är avgiftsfri men studenterna
betalar själva för resa, visum och uppehälle.
Kursen är studiemedelsberättigad.
Om kursen
Undervisningen i Novgorod startar 29 juni och avslutas 17 juli. Undervisningen på plats
i Novgorod sköts av ryska lärare på det statliga universitetet. Första dagen delas
studenterna upp i grupper om 6-7 studenter i varje. Antalet undervisningstimmar är ca
20/vecka, oftast kl. 10.00-14.30 måndag-fredag, med en kortare lunch mitt i. Utöver det
beräknas kursen kräva ca två veckors arbete på egen hand. Det inkluderar läsning av
kursmaterial och examination efter hemkomst till Sverige i form av muntligt slutprov
(som kan göras via ex. Skype) och en hemtentamen. Var och en bestämmer själv hur
dessa två veckor ska disponeras, men jag rekommenderar starkt att man läser
kurslitteraturen före avresan till Novgorod. Ju mer man kan om Novgorods historia,
desto mer givande blir vistelsen där. Ansvarig lärare på Stockholms universitet är
professor Ludmila Pöppel. Jag själv (Fredrik Dufwa) sköter mycket av det praktiska. Man
behöver inte besöka Stockholms universitet under kursens gång. Den som vill göra den
muntliga tentamen på Stockholms universitet istället för via Skype är naturligtvis
välkommen att göra det.
Resan: Man måste vara på plats i Novgorod senast söndag kväll den 28 juni. Var och en
ansvarar själv för sin resa. Det finns flera sätt att resa till Novgorod. Enklast och
snabbast brukar det vara att flyga till Sankt Petersburg.
Mat: Man kan äta väldigt billigt i Novgorod. Universitetet har en egen matsal men den
brukar stänga 1 juli. Det går att äta sig mätt för under 20 kr. Maten är då naturligtvis av
enklare slag. Vill man kosta på sig något dyrare finns det restauranger med
västerländska priser. På studenthemmet går det endast att laga enklare mat, ex koka
pasta och ägg, för köket är väldigt spartanskt utrustat. Tillgång till kylskåp finns oftast
inte.

Lokalresor: Buss kostar motsvarande ca 4 kr per resa. Trådbuss ungefär detsamma.
Taxi är också väldigt billigt. Numera går det att betala med kort på bussarna, förutsatt
att man har ett kort med chip.
Boende: De flesta av våra studenter brukar bo på studenthem. 2019 kostade det 300
rubler per dygn, vilket ungefär motsvarar 45 kr. Man ska inte förvänta sig svensk
standard på studenthemmet. Svenska studenter bor där på samma villkor som ryska.
Det är enkelt och spartanskt men fungerar. Jag själv brukar bo på studenthemmet. Gratis
internet finns. Alla svenska studenter som väljer att bo på studenthemmet kommer att
bo tillsammans på samma studenthem. Svenska studenter delar rum med andra svenska
studenter, inte med ryska. Damer och herrar får inte dela rum. Man bor 2-4 personer i
ett rum. Tidigare år har enstaka studenter bott på hotell för ca 200 kr per dag. I fjol
bodde några studenter i egna lägenheter via Airbnb.
Jag – Fredrik Dufwa – och Ludmila Pöppel kommer att vara på plats i Novgorod de 3-4
första dagarna, eventuellt längre.
Ungefärliga kostnader:
Flyg T/R Stockholm- S:t Petersburg

3000 kr

Busstransfer S:t Petersburg-Novgorod

240 kr

Visum:

350-650 kr

Boende:
Studenthem / 3 veckor

1000 kr

Familj / 3 veckor

3600 kr

Vi svarar gärna på frågor:
Fredrik Dufwa: fredrik.dufwa@slav.su.se
Ludmila Pöppel : ludmila.poppel@slav.su.se

