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Lingvistik
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-05-25, och fastställd av styrelsen vid
institutionen för lingvistik 2016-05-25.
Beslut om upphävande är fattat av institutionsstyrelsen vid Institutionen för lingvistik 2022-03-22.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i teckenspråk inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, eller Kandidatexamen i lingvistik
inklusive ett examensarbete med inriktning mot teckenspråk om minst 15 hp, eller motsvarande. Engelska 6
eller Engelska för döva 6. Svenska 3 eller Svenska för döva 3.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Projektkurs i teckenspråk, Avancerad nivå, 15 hp

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett forskningsprojekt i teckenspråk.
Projektarbetet innebär att studenten på heltid under tio veckor deltar i ett forskningsprojekt inom teckenspråk
på så sätt att han/hon sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en
avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för och diskutera den teoretiska och metodologiska grunden i projektet inklusive gällande
forskningsetiska normer
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för sin del i projektarbetet samt hur denna del
integreras i projektet som helhet.
- visa på förmåga att hålla givna tidsramar och sådan färdighet som fordras för att delta i liknande
forskningsprojekt.
Undervisning

Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och
individuell handledning.
Närvaro vid projektmöten är obligatoriskt i den grad som avtalats inom projektet. Individuell handledning om
Sidan 1/2

högst 14 timmar varav 7 kontakttimmar.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom i) en muntlig presentation, ii) en skriftlig rapport där det genomförda arbetet
presenteras. I både seminarium och rapport skall också projektets teoretiska och metodologiska grund
diskuteras samt hur det genomförda arbetet integreras i projektet som helhet. Kursen har även närvaro vid
projektmöten i den grad som avtalats inom projektet som obligatoriskt kurskrav.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A=Utmärkt
B=Mycket bra
C=Bra
D=Tillfredsställande
E=Tillräckligt
Fx=Otillräckligt
F= Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter inom kursen godkänts samt närvaro
vid projektmöten i den grad som avtalats inom projektet. Vid frånvaro anordnas ersättningstillfälle under
aktuell termin.
e. För samtliga examinationsuppgifter ges minst ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle. Om studenten
inte kan godkännas vid ordinarie examinationstillfälle, antingen pga brister i arbetet eller pga att arbetet ej
färdigställts i tid, kan dessa datum efter överenskommelse skjutas upp en gång och på så vis utgöra datum för
omexamination. Studerande som inte nått godkänt betyg under aktuell termin har möjlighet till ny
examination vid påföljande kurstillfällen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått ett underkänt betyg två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
om detta skall göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en tremånadersperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår
under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta skall göras till
institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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