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Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden 2009-12-02 (och är en revision av den
2009-05-06 fastställda planen).
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.
Programmets uppläggning

Utbildningens syfte är att ge de studerande en gedigen grund i modern lingvistisk teori, med specialisering
inom allmän språkvetenskap, datorlingvistik eller fonetik. Vidare skall utbildningen ge sådana färdigheter och
kunskaper i språkanalys som kan omsättas i praktiska tillämpningar. Programmet omfattar sex terminers
studier, varav de tre första läses gemensamt av alla. Från och med termin fyra väljer studenten huvudområde
och specialiserar sig inom det.
I utbildningen ingår även breddningsstudier, som den studerande planerar i samråd med kursansvarig.
Breddningsstudierna väljs med tanke på den studerandes intressen och med hänsyn till anställningsbarhet
inom näringslivet, företag eller myndigheter; detsamma gäller den praktikperiod som ingår i inriktningarna på
fonetik och datorlingvistik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom det valda huvudområdet. Detta
kan utföras i samband med praktik på ett företag eller en myndighet.
Mål

Efter genomgången utbildning har studenten visat sin förmåga att
- analysera språk utifrån givna metodologiska ramar inom den valda inriktningen (huvudområdet)
- resonera kring frågeställningar inom den valda inriktningen utifrån givna teoretiska och metodologiska
ramar
- granska, diskutera och presentera forskningsartiklar inom såväl allmän språkvetenskap, datorlingvistik som
fonetik
- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom
huvudområdet samt genomföra ett examensarbete inom den givna tidsramen
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- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat
- beakta gällande forskningsetiska normer.
Kurser

Utbildningen omfattar sex terminers studier. Notera kraven för omregistrering nedan.
De första tre terminerna läses gemensamt:
Termin 1: Lingvistik I, 30 hp
Termin 2: Allmän språkvetenskap II för programstudenter, 30 hp
Termin 3: Fonetik II, 30 hp
Från termin 4 väljer man inriktning mot allmän språkvetenskap, fonetik eller datorlingvistik enligt följande:
Inriktning på allmän språkvetenskap
Termin 4:
- Sociolingvistik, 7,5 hp
- Korpuslingvistik, 7,5 hp
- Breddningsstudier*, 15 hp
Termin 5: Breddningsstudier*, 30 hp
Termin 6: Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30, hp
* I breddningsstudierna skall ingå en kurs om minst 15 hp i ett från svenskan och/eller modersmålet
strukturellt kraftigt avvikande språk eller kurser om minst 15 hp i fonetik eller datorlingvistik. I
breddningsstudierna skall vidare ingå en grundkurs om 30 hp, om inte särskilda skäl talar däremot.
Kurserna väljs och söks av den studerande i samråd med examinator antingen ur utbudet av kurser vid
SU/andra svenska lärosäten eller ur utbudet vid lärosäten utomlands.
Inriktning på fonetik
Termin 4: Fonetik för programstudenter, 30 hp.
Termin 5: Breddningsstudier*, 30 hp
Termin 6: Fonetik  kandidatkurs för programstudenter, 30 hp. (Praktik, 15 hp; Examensarbete, 15 hp)
* Breddningsstudierna kan utgöras av kurser om mindre omfattning eller av en sammahängande kurs om 30
hp. Kurserna väljs och söks av den studerande i samråd med examinator antingen ur utbudet av kurser vid
SU/andra svenska lärosäten eller ur utbudet vid lärosäten utomlands.
Inriktning på datorlingvistik
Utbildningen i datorlingvistik utgörs av en kombination av kurser som ges av Institutionen för lingvistik och
utvalda kurser som ges vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (KTH). Beroende på studentens
inriktning kan även andra breddningsstudier vara aktuella, och väljs då i samråd med examinator.
Termin 4:
- Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp
- Korpuslingvistik, 7,5 hp
- Programmeringsteknik med PBL, 6 hp (KTH)
- Datorlingvistiska studentseminarier, 1,5 hp
- Breddningsstudier*, 7,5 hp
Termin 5:
- Tillämpad programmering för datorlingvister, 15 hp
- Språkteknologi, 7,5 hp (KTH)
- Breddningsstudier*, 7,5 hp
Termin 6: Datorlingvistik  kandidatkurs för programstudenter, 30 hp. (Praktik, 15 hp; Examensarbete, 15
hp)
* Breddningsstudierna väljs i samråd med examinator.
För närmare information om kursernas innehåll hänvisas till respektive kursplan."
Registrering mm
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Terminer efter den första söks inte (utom i vissa fall breddningsstudier), utan studenterna registreras vid
terminsstart. Generellt gäller att man ska vara färdig med alla delar av föregående termin. En rest på 25% (en
delkurs; 7,5 hp) accepteras men ska göras klart så fort som möjligt. Resten får inte kvarstå i ytterligare en
termin om tillfälle till omtentamen givits. Om en student har större rest än 25% kan han eller hon ansöka hos
institutionsstyrelsen om att få fortsätta. Om ansökan beviljas upprättar studierektor en individuell studieplan.
Examen

Student som blivit godkänd på alla enskilda kurser enligt denna utbildningsplan kan ansöka om filosofie
kandidatexamen.
Övrigt

Utbildningen är ekvivalent med de tidigare programmen Kandidatprogram i lingvistik (HLINK), 120 p, och
Kandidatprogram i lingvistik (HLIKK), 180 hp.
När utbildningsprogrammet inte längre ges eller innehållet i programmet väsentligen ändras har den
studerande rätt att under en treterminsperiod slutföra sina studier och examineras enligt denna
utbildningsplan.
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