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Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-10-10, och är senast reviderad
2020-01-15.
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

Kandidatprogrammet i lingvistik ger en gedigen grund i modern lingvistisk teori och metod samt möjlighet
till fördjupning inom valda delar av huvudområdet lingvistik. Programmet har en tvärvetenskaplig profil
vilket innebär att lingvistiska frågeställningar behandlas utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga
som naturvetenskapliga perspektiv. En infallsvinkel bygger på systematiska jämförelser av språkliga fenomen
inom representativa urval av världens språk, till exempel vad gäller grammatik eller ordförråd. En annan
infallsvinkel är att studera språkanvändning genom att samla in och analysera språkliga data, exempelvis från
sociala medier, skönlitteratur eller inspelningar av interaktion mellan människor. Ytterligare en infallsvinkel
är att studera talkommunikation och språkutveckling med experimentella metoder.
Programmet förbereder för arbete inom yrken som förutom ämneskunskaper kräver generell förmåga till
problemlösning och kritiskt och analytiskt tänkande samt kommunikativ kompetens. Programmet ger
behörighet till utbildning på avancerad nivå inom huvudområde lingvistik.
Programmet omfattar sex terminers studier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Inom de
valbara kurserna kan studenten bredda sina studier inom andra huvudområden eller fördjupa sina studier i
lingvistik. Breddnings- och fördjupningsstudierna planeras i samråd med företrädare för institutionen. Inom
programmet finns möjligheter till praktik på ett företag, en myndighet eller inom en organisation.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete.
Vissa kurser inom programmet kan ges på engelska.
Mål

Kandidatexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- 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
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samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- 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, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
- 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, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kurser

Termin 1: Lingvistik I, 30 hp (huvudområde lingvistik)
Termin 2: Lingvistik II, 30 hp (huvudområde lingvistik)
Termin 3: Lingvistik III, 30 hp (huvudområde lingvistik)
Termin 4: Lingvistik IV, 30 hp (huvudområde lingvistik)
Termin 5: Fonologi, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Valbara kurser, 22,5 hp
Termin 6: Lingvistik - kandidatkurs, 30 hp (huvudområde lingvistik)
För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan.
De valbara kurserna inom programmet väljs i samråd med studierektor.
Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 hp.
Examen

Programmet leder till Filosofie kandidatexamen i lingvistik.
Övrigt

Övergångsbestämmelser
När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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