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T

anken om studier i Storbritannia maner gjerne frem
bilder av Oxford eller Cambridge, noen av verdens
eldste universiteter med stolte tradisjoner, forelesere med
tweedjakker fulgt av en skare nysgjerrige og ivrige studenter i omgivelser av fordums storhet. De av oss som så på
Inspector Morse eller Inspector Lewis på NRK på lørdager
har et slikt bilde av England, med et universitetsliv omgitt
av grønne omgivelser, kanaler, hyggelige landsbyer og lokale puber. Riktignok stemmer ikke dette bildet helt overens med den virkelige studenttilværelsen i England, men
enhver fordom eller klisje har en rot i virkeligheten.
University of Lancaster lever ikke opp til forventningene om et gammelt universitet liknende Oxford eller
Cambridge. Bygget tidlig på 60-tallet minner deler av universitetet mer om et kontorkompleks enn et universitet,
gjerne representert av firkantede murbygg
Lancaster er kjent utformet mer med tanke på budsjett enn
for sin store andel estetisk utforming. Til tross for det lite sjarinternasjonale merende ytre foregår det i skrivende stund
studenter. store oppussingsprosjekter, denne gang
også med forbedret utseende som mål.
Man velger likevel ikke universitetet i Lancaster for dets
fasade, men på grunn av det akademiske miljøet, byen i
seg selv og det unike filosofiinstituttet som er blitt til i
løpet av de siste årene.
Lancaster er kjent for sin store andel internasjonale
studenter (49 % er i år fra andre land enn de britiske).
Dette har satt sitt preg på universitetet på mange områder.
Det er ett av de få universitetene i England hvor alle internasjonale studenter er garantert bolig på campus gjennom
alle sine studieår. For å imøtekomme alle behov er det på
universitets områder et stort mangfold av kafeer, spisesteder, barer og puber, som ofte blir brukt i forbindelse med
kulturelle evenementer eller festivaler satt i gang av diverse
foreninger på campus.
Filosofiinstituttet i Lancaster ble for tre år siden slått
sammen med politikk- og religionsinstituttene, og er nå
kjent under fellesnavnet «PPR» (Philosophy, Politics and
Religion). I begynnelsen var de fleste skeptiske til denne
forandringen, ettersom hovedgrunnen bak sammenslutningen var nedskjæringer. Etter tre år har det derimot
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vist seg å være hell i uhell. Takket være et rikt utvalg av
både forelesere, fag og moduler har PPR-ordningen blitt
høyt anerkjent og unik i Storbritannia. De tre fagene man
kan velge blant er som sagt filosofi, religion eller politikk,
hvorav hvert fag har et stort antall moduler. Moduler er
enkeltemner innenfor et fag, og kan være alt fra vitenskapsfilosofi eller epistemologi til mer spesifikke områder
som fordypning i Mills «On Liberty» eller dyplesning av
Kants verker. Noen forelesere samarbeider også på tvers
av fagene og tilbyr moduler med elementer fra flere fag.
Hver modul er verdt enten 30 eller 15 studiepoeng. For å
fullføre bachelorgraden må studenter i løpet av en toårsperiode opparbeide 240 poeng.
Den første fordelen med denne sammenslåingen er
de tverrfaglige mulighetene studentene får til å velge og

forme utdannelsen sin. Som «philosophy major student»
(tilsvarende en bachelorgrad) må jeg velge fire moduler. To
av disse kan velges fritt fra de tre fagene: filosofi, religion
og politikk. Det samme mønsteret gjelder det tredje året,
men man har et mye større spekter av moduler å velge
blant. I mitt andre år valgte jeg vitenskapsfilosofi, etikk og
politisk filosofi av filosofimodulene, samt en religionsmodul. Takket være sammenslåingen av PPR-instituttet komplementerte disse modulene hverandre mer enn forventet,
noe som igjen gir en mer helhetlig utdannelse.
Modulene er mangefasetterte og diverse, og dekker alt fra smalere filosofiske temaer, slik som «Religion
and Violence» og «Capitalism and Ethics» til bredere og
mer omfattende områder, slik som etikk og epistemologi. Sistnevnte er gjerne moduler som blir tilbudt andreårsstudenter. Disse setter gjerne mer fokus på bredde
enn konkrete spørsmål og er ment mer som en avansert
introduksjon enn fordypelse. Modulene man velger for
tredje år er av en mer spesifikk art, og forutsetter en del
kunnskap innen feltet. Selv om manglende kunnskap ikke
vil hindre deg i å velge moduler, er det ventet at man leser i ferien. Noen av modulene man kan velge blant er
«Darwinism and philosophy», «Ethics and Genetics»,
«Future Generations» og «Philosophy of Medicine». Det
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tredje året kan man også velge å skrive en dissertation, tilsvarende en bacheloroppgave. Dette er en unik mulighet
til å fordype seg i et fag, og man blir veiledet av en doktor
eller professor innenfor det aktuelle feltet. I min dissertation har jeg valgt å fordype meg i bioetikk, med tittelen «In
defence of human enhancements».
Det er forventet mye av studentene, og selvstendig lesing er et viktig mantra om man ønsker å stå på eksamen.
Selv om mye arbeid blir lagt på studentene, er foreleserne
på PPR-instituttet generøse med tiden, og har man problemer, spørsmål eller trenger hjelp til å skrive essays kan
man komme til dem i kontortidene, som gjerne er mellom
to til fire timer i uken. Hvis ikke dette passer, kan man
bare sende en e-post, så får man en avtalt time. Det er heller ikke uvanlig at foreleserne tilbyr deg kaffe eller te, eller
vil møtes på en kafé heller enn på kontoret; dette gjelder
spesielt for tredjeårsstudenter.
Selve byen Lancaster er skreddersydd for studenter.
Med 40 000 innbyggere, hvorav en fjerdedel er studenter, kan man lett se for seg hvordan studentøkonomien
former byens struktur. Det er aldri manko på billige bosteder, møbler, matvarer, puber eller lignende. Som en av
Storbritannias rimeligste byer kan det virke som Edens
Hage for norske studenter med norsk studielån. En pint
koster sjelden mer enn 30 kr, gjerne mellom 10 og 20 kr,
og bøker fra Everyman’s Library koster under 100 lappen;
CD-er, filmer, kinobesøk etc. er alltid billig. Kanskje det
mest forlokkende, i det minste for filosofistudenter med
idealer som Sartre og Camus, er det store mangfoldet av
kafeer. De har ofte rimelige priser og lar studentene sitte i
fred og ro for å lese; personalet hever ikke et øyenbryn hvis
man blir sittende lenge.
Selv om fordelene er mange, har studier i Storbritannia
sine negative sider. Den største, og kanskje den eneste
store ulempen, er det ekstra studielånet. Norske studenter
blir klassifisert som overseas students, og må derfor betale
i dyre dommer (rundt 90 000 kr) i skolepenger hvert år.
Vel å merke blir store deler av dette omgjort til stipend ved
endt utdanning, men studielånet blir uansett større enn
ved studier i Norge.
Til tross for et større studielån oppveier fordelene ved å
studere i Storbritannia ulempen studielånet bringer. Man
får sjansen til tett samarbeid med ikke bare studenter,
men også forelesere. Man får et bredt utvalg av moduler
og en unik mulighet til å skreddersy graden sin. Selv om
Lancaster by ikke er noen metropolis har byen en britisk
sjarme med en god studentatmosfære som er blitt utformet i løpet av 50 år.
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