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Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-10-10.
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

Utbildningen ger en gedigen grund i modern lingvistisk teori och även en möjlighet för studenten att
specialisera sig inom valda delar inom huvudområdet lingvistik. Vidare ger utbildningen färdigheter och
kunskaper i språkanalys som kan omsättas i praktiska tillämpningar.
Programmet omfattar sex terminers studier och består av både obligatoriska och valbara kurser. De
obligatoriska kurserna omfattar totalt 142,5 hp och de valbara 37,5 hp. Inom de valbara kurserna finns även
möjlighet för studenterna att breddda sina studier inom andra huvudområden samt att i projektformat fördjupa
sina studier i nära anknytning till ett aktuellt forskningsprojekt. Breddnings- och projektstudierna planeras i
samråd med företrädare för institutionen. Utbildningen avslutas med praktik på ett företag, en myndighet eller
inom en organisation samt med ett examensarbete.
Mål

För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området
samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kurser
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Några av kurserna ges i samarbete med avdelningen Tal, musik och hörsel (TMH) vid Skolan för
datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Institutionen för numerisk
analys och datalogi (NADA) vid Stockholms universitet. Undervisningen inom dessa kurser sker i KTH:s
lokaler.
Samtliga kurser, utom de som ges av TMH, NADA och de eventuella breddningsstudier studenten väljer, är
inom huvudområdet lingvistik.
Termin 1: Lingvistik I, 30 hp
Introduktion till lingvistik, 12 hp
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Språklig evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
Att studera kommunikation, 7,5 hp
Termin 2: Lingvistik II, 30 hp
Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp
Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp
Talets akustik och perception, 7,5 hp
Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp
Valbar kurs: Programmeringsteknik, 7,5 hp (NADA)
Termin 3: Lingvistik III, 30 hp
Experimentallingvistik, 15 hp
Semantik, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Termin 4: Lingvistik IV, 30 hp
Språkteori, 15 hp
Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp
Valbar kurs: Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp
Valbar kurs: Programmeringsteknik, 7,5 hp (NADA)
Valbar kurs: Talteknologi, 7,5 hp (TMH)
Termin 5: Lingvistik V
Fonologi, 7,5 hp
Valbar kurs: Projektstudier, 7,5 hp
Valbar/a kurs/er: Breddningsstudier, 7,5 hp alt. 15 hp
Valbar kurs: Språkteknologi, 7,5 hp (NADA)
Valbar kurs: Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp
Termin 6: Lingvistik VI - kandidatkurs, 30 hp
Praktik, 15 hp
Examensarbete, 15 hp
I förekommande fall registreras studenten inte på en sammanhållen kurs om 30 hp/termin utan på respektive
ingående kurs. För närmare information om de olika kurserna hänvisas till respektive kursplan.
Generellt gäller att studenten ska vara färdig med alla delar av föregående termin för fortsatt registrering inom
programmet. En rest på 25% accepteras men får inte kvarstå i ytterligare en termin om nytt
examinationstillfälle 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

Programmet leder till Filosofie kandidatexamen i huvudområdet lingvistik.
Övrigt

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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