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Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Examen om 180 hp eller motsvarande inom respektive studiegångs huvudområde/inriktning med
examensarbete inom den valda studiegångens profil. Engelska 6.
Därutöver krävs som särskilda förkunskapskrav:
För studiegångarna Engelsk lingvistik och Engelsk tillämpad lingvistik dokumenterad språkfärdighet i
engelska i form av något av följande internationellt erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med
resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov);
Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del
under 7) eller motsvarande.
För studiegångarna Ryska, Polska och Tjeckiska Svenska 3 eller motsvarande.
För studiegångarna Svenska och Nordiska språk ett språkvetenskapligt examensarbete, samt Svenska 3 eller
motsvarande.
För studiegången Typologi och språklig mångfald 90 hp i allmän språkvetenskap inklusive ett examensarbete
om totalt motsvarande 15 hp i vilka separata moment med seminarier och liknande aktiviteter knutna till
examensarbetet kan inkluderas.
Precisering av förkunskapskrav och särskilda förkunskapskrav för studiegångar med
behörighetsgivande alternativ till examen om 180 hp eller motsvarande inom respektive studiegångs
huvudområde/inriktning med examensarbete inom studiegångens huvudområde/inriktning:
För studiegången Svenska som andraspråk krävs examen om 180 hp eller motsvarande inklusive ett
examensarbete, eller lärarexamen, 90 hp i svenska som andraspråk och ett examensarbete/självständigt arbete
om 15 hp i svenska som andraspråk eller annat för studiegången relevant ämne. Svenska 3 eller
motsvarande.
För studiegången tvåspråkighet krävs examen om 180 hp eller motsvarande inklusive ett examensarbete eller
motsvarande i ett språkvetenskapligt huvudområde eller annat för studiegången relevant område (t.ex.
pedagogik, psykologi eller socialantropologi) samt minst 30 hp lingvistik eller motsvarande inkluderat i
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examen eller läst fristående.
För studiegången Språkdidaktik krävs examen om 180 hp eller motsvarande inklusive ett examensarbete i ett
språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt
arbete om lägst 15 hp i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande antingen inkluderat i lärarexamen eller
fristående från denna. Svenska 3.
Programmets uppläggning

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst
60 hp inom huvudområdet, eller, för de huvudområden som har inriktningar, 15 hp inom huvudområdet och
45 hp inom huvudområdets inriktning.
Programmet har tjugo studiegångar: antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, engelsk tillämpad
lingvistik, finska, franska, italienska, latin, nordiska språk, portugisiska, polska, ryska, tjeckiska, spanska,
språkdidaktik, svenska, svenska som andraspråk, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald samt tyska.
Programmet ger djupgående kunskaper och färdigheter samt behörighet till utbildning på forskarnivå i
språkvetenskap. Det kan även tjäna som grund för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.
Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.
Inom ramen för Masterprogram i språkvetenskap fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper inom
den valda studiegångens profil. Fokus varierar mellan studiegångarna och kan vara orienterat mot exempelvis
pragmatik, språkhistoria, språkdokumentation eller grammatik. Tyngd läggs vid att studenten utvecklar sitt
vetenskapliga förhållningssätt och sin förmåga till självständig analys samt övar att kommunicera sitt arbete
både skriftligt och muntligt. Praktiskt tränar studenten detta genom t.ex. mindre projektuppgifter och
seminariepresentationer.
Varje termin innefattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp. Programmet tillämpar s.k. mitterminsgräns, vilket
innebär att två delkurser om 7,5 hp läses parallellt under varje halvtermin. Undantag från tillämpning av
mitterminsgräns kan göras för vissa färdighetskurser. Examensarbetet för masterexamen utgör en termins
arbete om 30 hp.
Masterprogram i språkvetenskap byggs upp av tre kategorier av kurser:
Programobligatoriska kurser: Kurser som är obligatoriska för alla studenter på alla studiegångar. Dessa
kurser utgörs av "Språket i bruk", 7,5 hp, "Vetenskaplighet och forskningsetik", 7,5 hp och färdighetskursen
"Avancerad akademisk engelska", 7,5 hp.
Kurser obligatoriska för studiegångens profil: Dessa kurser är obligatoriska för studiegången, utgör en
fördjupning inom den valda profilen och specificeras med kursnamn i studiegången.
Valbara kurser: Dessa kurser bidrar såväl till fördjupning av den valda profilen (kurser inom
huvudområdet/inriktningen/profilen) som till breddning av profilen (kurser utanför
huvudområdet/inriktningen/profilen). Benämningen "valbara kurser" medför inte att kurserna är fritt valbara,
utan studiegången kan ange ur vilket utbud vissa valbara kurser behöver väljas, t.ex. "ur aktuellt kursutbud på
huvudområdets institution".
I de fall huvudområdet inkluderar ämnen eller ansatser som har ett tydligt annat fokus än den valda
studiegångens profil kan dessa kurser räknas som breddning utanför huvudområdet/inriktningen/profilen. Ett
exempel på detta är att studier i teckenspråk kan ses som breddning till studier i typologi och språklig
mångfald. Gemensamt för alla kurser inom kategorin "valbara kurser" är att det föreligger visst utrymme för
variation; vissa studiegångar har stort utrymme för variation, andra studiegångar har i större utsträckning
specificerat kurserna i studiegången och har då istället ett större antal poäng inom kategorin "kurser
obligatoriska för studiegångens profil".
Färdighetskurser
Utöver att erbjuda studenten att fördjupa sina kunskaper inom den valda studiegångens profil och vidga sina
kunskaper genom breddningsstudier syftar programmet också till att studenten ska ges tillfälle att träna mer
praktiska färdigheter på arbetsmarknadsinriktade kurser. Sådan praktisk träning ("färdighetskurser") utgörs
exempelvis av kurser i akademiskt skrivande eller statistik, men även andra, för studiegångens arbetsmarknad
relevanta teman kan naturligtvis komma i fråga. Totalt 15 hp skall utgöras av av färdighetskurser, vilka kan
falla inom någon av ovan nämnda tre kategorier. Färdighetskurserna är planerade till termin tre, men beroende
på studiegångens upplägg och det aktuella kursutbudet kan det, i samråd med studierektor eller motsvarande,
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erbjudas utrymme för att läsa en eller fler av dessa kurser under annan termin, i så fall företrädesvis under
termin två.
Den programobligatoriska kursen "Avancerad akademisk engelska" kategoriseras generellt som
"färdighetskurs", men kursen kan också inkluderas i kategorin som "valbara kurs", vilket lämnar utrymme för
ytterligare 7,5 hp inom kategorin "färdighetskurser".
Generell programstruktur termin för termin
Termin ett läses under första hälften av terminen två programobligatoriska kurser, "Språket i bruk" 7,5 hp och
"Vetenskaplighet och forskningsetik" 7,5. Under andra hälften av terminen läses i regel två kurser om 7,5 hp,
obligatoriska för den valda studiegången.
Termin två läses totalt 30 hp som kan utgöras av valbara kurser eller en kombination av valbara kurser och
kurser obligatoriska för den valda studiegången.
Termin tre läses totalt 30 hp, varav 15 hp färdighetskurser, på kurser, med fördelning över
programobligatoriska kurser, kurser obligatoriska för studiegångens profil och valbara kurser enligt nedan
angiven studiegång.
Termin fyra utgörs av examensarbete om 30 hp inom den valda studiegångens profil.
För närmare detaljer rörande en specifik studiegång, se nedan under rubriken "Kurser".
Generella krav för poängfördelning inom programmet
Generellt fördelas poängen mellan programobligatoriska, obligatoriska och valbara kurser enligt följande:
Programobligatoriska kurser: Kurser om totalt 22,5 hp vilka utgörs av kurserna ("Språket i bruk", 7,5 hp,
"Vetenskaplighet och forskningsetik", 7,5 hp och färdighetskursen "Avancerad akademisk engelska", 7,5 hp
Kurser obligatoriska för studiegångens profil: Kurser inom denna kategori innebär kurser specificerade med
kursnamn som inte hör till kategorin "Programobligatoriska kurser". Minimalt specificeras dessa kurser till 30
hp, dvs de 30 hp som utgörs av examensarbetet.
Valbara kurser: Kurser om högst 67,5 hp. Av dessa ska så många poäng läsas inom studiegångens
huvudområde alternativt huvudområde och inriktning (fördjupningsstudier) så att de tillsammans med
examensarbetet utgör minst 60 hp, och minst 15 hp ska läsas utanför studiegångens huvudområde, inriktning
eller profil (breddningsstudier). Resterande 22,5 hp kan läsas inom eller utanför studiegångens huvudområde,
inriktning eller profil beroende på hur studiegången beslutats. För att säkerställa att valbara kurser är
relevanta för studiegången, och att de bidrar till en utbildning som leder till examen ska valbara kurser alltid
väljas i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
Examen och magisteretapp
Samtliga studiegångar leder till en filosofie masterexamen om 120 hp. Filosofie masterexamen kräver 60 hp
inom huvudområdet (inklusive examensarbete för master) för huvudområden utan inriktning, och för
huvudområden med inriktning krävs 15 hp inom huvudområdet och 45 hp inom huvudområdets inriktning
(inklusive examensarbete för master).
För de studiegångar som så angivit finns möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen om 60 hp.
Filosofie magisterexamen kräver 30 hp inom huvudområdet (inklusive examensarbete för magister)för
huvudområden utan inriktning, och för huvudområden med inriktning krävs 7,5 hp inom huvudområdet och
22,5 hp inom huvudområdets inriktning (inklusive examensarbete för magister).
Student som avlagt filosofie magisterexamen i magisteretapp kan fortsätta programmet och avsluta med
filosofie masterexamen.
Övrigt till programmets uppläggning
Med viss variation mellan studiegångarna finns möjlighet att inkludera utlandsstudier och/eller praktik inom
ramen för programmet.
Halvfartsstudier erbjuds för de studiegångar som så angivit nedan under rubriken "Kurser".
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Undervisningsspråk för de programobligatoriska kurserna är engelska, med möjlighet att läsa kursen
Vetenskaplighet och etik på svenska inom de studiegångar som har svenska som behörighetskrav. För
studiegångarna varierar undervisningsspråk mellan engelska, svenska och studiespråket. För mer precis
information hänvisas till kurskatalogens information avseende respektive studiegång.
Masterprogram i språkvetenskap ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik (värdinstitution), Engelska
institutionen, Filosofiska institutionen, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och
tyska, Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för svenska och flerspråkighet och Romanska och
klassiska institutionen.
Mål

Filosofie magisterexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inbegripet såväl överblick
över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och
de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan
kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Filosofie masterexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Kurser

Kurser per studiegång (examensgivande huvudområde/inriktning anges i kursiv, och benämning på
studiegångens profil anges fetstilt):
1. Baltiska språk -- Baltiska språk
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Termin 2
Valbara kurser om totalt 30 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna under termin 2 av Baltiska språk -- magisterkurs, 15
hp (huvudområde baltiska språk), samt ytterligare 15 hp av de valbara kurserna under termin 1 och 2 av
kurser inom huvudområde baltiska språk.
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Baltiska språk - masterkurs, 30 hp (huvudområde baltiska språk)
För masterexamen ska minst 30 hp av de valbara kurserna och färdighetskurserna utgöras av kurser inom
huvudområdet baltiska språk. Kurserna väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med studiegångens
studierektor eller motsvarande.
2. Engelska -- Engelsk lingvistik
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Syntax, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Semantik, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Termin 2
Fonologi, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Valbara kurser om totalt 22,5 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Engelska -- magisterkurs, språkvetenskaplig
inriktning, 15 hp (huvudområde engelska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Engelska - masterkurs, språkvetenskaplig inriktning, 30 hp (huvudområde engelska)
För masterexamen ska minst 7,5 hp av valbara kurser eller färdighetskurser under termin 2 eller termin 3
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utgöras av kurser inom huvudområde engelska. Kurserna väljs i samråd med studiegångens studierektor eller
motsvarande.
3. Engelska -- Engelsk tillämpad lingvistik
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Andraspråksinlärning, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Diskursanalys 7,5, hp (huvudområde engelska)
Termin 2
Fackspråk, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Forskningsmetodik, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Engelska -- magisterkurs, språkvetenskaplig inriktning, 15
hp (huvudområde engelska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Engelska - masterkurs, språkvetenskaplig inriktning, 30 hp (huvudområde engelska)
För masterexamen ska minst 7,5 hp av valbara kurser eller färdighetskurser under termin 2 eller termin 3
utgöras av kurser inom huvudområde engelska. Kurserna väljs i samråd med studiegångens studierektor eller
motsvarande.
4. Finska -- Finska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp (huvudområde finska)
Finska, Syntax, 7.5 hp (huvudområde finska) alternativt valbar kurs, 7,5 hp
Termin 2
Finska, Semantik och pragmatik, 7,5 hp (huvudområde finska)
Finska, Fonologi och morfologi, 7,5 hp (huvudområde finska)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Finska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde finska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Finska, Syntax, 7.5 hp (huvudområde finska)alternativt valbar kurs, 7,5 hp
Valbara kurs, 7,5 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Finska - masterkurs, 30 hp (huvudområde finska)
Kursen Finska, Syntax, 7,5 hp läses enligt studiegången antingen under termin ett eller under termin tre.
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
5. Klassiska språk med inriktning -- Grekiska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Sidan 6/15

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Filologiska metoder, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
Grekiska: Grammatik och textstudium, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska)
Termin 2
Klassisk och efterklassisk litteratur, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
Valbara kurser om totalt 22,5 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Grekiska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
klassiska språk med inriktning grekiska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Grekiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska)
För masterexamen ska minst 7,5 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde
klassiska språk alternativt klassiska språk med inriktning grekiska. Kurserna väljs i samråd med
studiegångens studierektor eller motsvarande.
6. Klassiska språk med inriktning -- Latin
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Filologiska metoder, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
Vulgärlatin, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin)
Termin 2
Klassisk och efterklassisk litteratur, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
Valbara kurser om totalt 22,5 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Latin -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
klassiska språk med inriktning latin).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Latin - masterkurs, 30 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin)
För masterexamen ska minst 7,5 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde
klassiska språk alternativt klassiska språk med inriktning latin. Kurserna väljs i samråd med studiegångens
studierektor eller motsvarande.
7. Lingvistik -- Typologi och språklig mångfald
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Språktypologi, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Termin 2
Valbara kurser om totalt 30 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Typologi och språklig mångfald -- magisterkurs,
15 hp (huvudområde lingvistik).
Termin 3
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Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Typologi och språklig mångfald - masterkurs, 30 hp (huvudområde lingvistik)
För masterexamen ska minst 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde
lingvistik. Kurserna väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
8. Nordiska språk -- Nordiska språk
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Termin 2
Nordiska språk med historisk inriktning -- Magisterkurs, 15 hp (huvudområde nordiska språk)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Av de valbara kurserna under termin 1 och 2 skall två kurser om vardera 7,5 hp utgöras av kurser inom
huvudområdet nordiska språk. Kurs två skall utgöra en fördjupning av kurs ett.
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 7,5 hp
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Valbara kurser om totalt 15 hp (huvudområde nordiska språk).
Termin 4
Nordiska språk med historisk inriktning -- Masterkurs, 30 hp (huvudområde nordiska språk)
Valbara kurser under termin 3 väljs ur huvudområdets institutions kursutbud. Valbara kurser och
färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
9. Romanska språk med inriktning -- Franska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Fransk lingvistik och diskursanalys 7,5 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot franska)
Termin 2
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Andraspråksinlärning: Romanska språk, 7,5 hp (huvudområde romanska språk alternativt romanska språk
med inriktning mot franska)
Valbara kurser om 15 hp
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Franska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde romanska
språk med inriktning mot franska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Franska - masterkurs, 30 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot franska)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
10. Romanska språk med inriktning -- Italienska
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Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot italienska)
Termin 2
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp (huvudområde romanska språk)
Andraspråksinlärning: Romanska språk, 7,5 hp (huvudområde romanska språk alternativt romanska språk
med inriktning mot italienska)
Valbara kurser om totalt 15 hp.
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Italienska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde romanska
språk med inriktning mot italienska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Italienska - masterkurs, 30 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot italienska)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
11. Romanska språk med inriktning -- Portugisiska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Portugisiska, Sociolingvistik, 7,5 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot portugisiska)
Termin 2
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Andraspråksinlärning: Romanska språk, 7,5 hp (huvudområde romanska språk alternativt romanska språk
med inriktning mot portugisiska)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Portugisiska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
romanska språk med inriktning mot portugisiska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Portugisiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot portugisiska)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
12. Romanska språk med inriktning -- Spanska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Spanska, Sociopragmatik, 7,5 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot spanska)
Termin 2
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp (huvudområde romanska språk)
Andraspråksinlärning: Romanska språk, 7,5 hp (huvudområde romanska språk alternativt romanska språk
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med inriktning mot spanska)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Spanska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
romanska språk med inriktning mot spanska)
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Spanska - masterkurs, 30 hp (huvudområde romanska språk med inriktning mot spanska)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
13. Slaviska språk -- Polska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Termin 2
Valbara kurser om totalt 30 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Polska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
slaviska språk).
Av de valbara kurserna under termin 1 och termin 2 ska totalt 22,5 hp utgöras av kurser specifika för
studiegångens profil (huvudområde slaviska språk). Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i
samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande. En av profilkurserna kan förläggas till år två och
i så fall kan istället en valbar kurs utanför studiegångens profil läsas under år ett.
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Av valbara kurser under termin 3 ska 7,5 hp utgöras av kurs inom huvudområde slaviska språk.
Termin 4
Polska - masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
14. Slaviska språk -- Ryska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Termin 2
Valbara kurser om totalt 30 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Ryska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
slaviska språk).
Av de valbara kurserna under termin 1 och termin 2 skall totalt 22,5 hp utgöras av kurser specifika för den
valda profilen (huvudområde slaviska språk). Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i
samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande. En av profilkurserna kan förläggas till år två och
i så fall läses år ett istället en valbar kurs.
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Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Av valbara kurser under termin 3 skall 7,5 hp utgöras av kurs inom huvudområde slaviska språk.
Termin 4
Ryska - masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
15. Slaviska språk -- Tjeckiska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Valbara kurser 15 hp
Termin 2
Valbara kurser 30 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Tjeckiska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde
slaviska språk).
Av de valbara kurserna under termin 1 och termin 2 skall totalt 22,5 hp utgöras av kurser specifika för den
valda profilen (huvudområde slaviska språk). Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i
samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande. En av profilkurserna kan förläggas till år två och
i så fall läses år ett istället en valbar kurs.
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Av valbara kurser under termin 3 skall 7,5 hp utgöras av kurs inom huvudområde slaviska språk.
Termin 4
Tjeckiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
16. Språkdidaktik -- Språkdidaktik
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Språkdidaktik – teori, metod, tillämpning, 7,5 hp (huvudområde språkdidaktik)
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp (huvudområde språkdidaktik)
Termin 2
Valbara kurser om totalt 30 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Språkdidaktik -- magisterkurs, 15 hp
(huvudområde språkdidaktik).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
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Termin 4
Språkdidaktik - masterkurs, 30 hp (huvudområde språkdidaktik)
För masterexamen ska 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna utgöras av kurser inom
huvudområde språkdidaktik. Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens
studierektor eller motsvarande.
17. Svenska -- Svenska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 (huvudområde filosofi)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Termin 2
Svenska Magisterkurs, 15 hp (huvudområde svenska)
Valbara kurser om totalt 15 hp
Av de valbara kurserna under år 1 skall två kurser om vardera 7,5 hp, dvs totalt 15 hp, utgöras av kurser
inom huvudområdet. Kurs två skall utgöra en fördjupning av kurs ett. Kurserna väljs ur huvudområdets
institutions kursutbud i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 7,5 hp
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Valbara kurser om totalt 15 hp (huvudområde svenska).
Termin 4
Svenska -- Masterkurs, 30 hp (huvudområde svenska)
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande. Kurser
inom huvudområde svenska väljs ur huvudområdets institutions kursutbud.
18a. Svenska som andraspråk -- Svenska som andraspråk, helfartsstudier
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 (huvudområde filosofi)
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp (huvudområde språkdidaktik)
Termin 2
Bedöma och testa andraspråkskompetens, 7,5 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
Valbara kurser om totalt 22,5 hp
Av de valbara kurserna under termin 2 ska 7,5 hp utgöras av kurs på avancerad nivå inom huvudområde
tvåspråkighet. Kursen väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med studierektor eller motsvarande. Vid
magisteretapp utgörs resterande 15 hp av de valbara kurserna av Svenska som andraspråk -- magisterkurs,
15 hp (huvudområde svenska som andraspråk).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Valbara kurser om totalt 15 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Svenska som andraspråk Masterkurs, 30 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
För masterexamen ska totalt minst 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna utgöras av kurser
inom huvudområde svenska som andraspråk. Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med
studiegångens studierektor eller motsvarande.
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18b. Svenska som andraspråk -- Svenska som andraspråk, halvfartsstudier
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
Termin 2
Bedöma och testa andraspråkskompetens, 7,5 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
Valbar kurs, 7,5 hp, på avancerad nivå inom huvudområde tvåspråkighet
Valbar kurs väljs ur kursutbudet för huvudområde tvåspråkighet i samråd med studiegångens studierektor
eller motsvarande.
Termin 3
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 (huvudområde filosofi)
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp (huvudområde språkdidaktik)
Termin 4
Valbara kurser om totalt 15 hp
Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Svenska som andraspråk -- magisterkurs, 15 hp
(huvudområde svenska som andraspråk).
Termin 5
Färdighetskurs om 7,5 hp
Valbar kurs om 7,5 hp
Termin 6
Färdighetskurs om 7,5 hp
Valbar kurs om 7,5 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 7 och termin 8
Svenska som andraspråk Masterkurs, 30 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
För masterexamen ska totalt minst 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna utgöras av kurser
inom huvudområde svenska som andraspråk. Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med
studiegångens studierektor eller motsvarande.

19. Tvåspråkighet -- Tvåspråkighet
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Tvåspråkighet i samhället, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
Termin 2
Psykolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning, 7,5 hp (huvudområde
tvåspråkighet)
Kritiska sociolingvistiska perspektiv inom två- och flerspråkighetsforskning, 7,5 hp (huvudområde
tvåspråkighet)
Psyko- och neurolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning – fördjupningskurs, 7,5 hp
(huvudområde tvåspråkighet), alternativt Sociolingvistiska perspektiv på två- och flerspråkighet –
fördjupningskurs, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
Valbar kurs om 7,5 hp
Om studenten avser att fortsätta programmet till masterexamen följs ovan angiven studiegång för termin 2
med minst en fördjupningskurs. Om studenten avser att avsluta med magisteretapp utgörs kurserna under
termin 2 av Psykolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning, 7,5 hp (huvudområde
tvåspråkighet), Kritiska sociolingvistiska perspektiv inom två- och flerspråkighetsforskning, 7,5 hp
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(huvudområde tvåspråkighet), och Tvåspråkighet -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde tvåspråkighet).
Termin 3
Tvåspråkighet - masterkurs, 30 hp (huvudområde tvåspråkighet, kursen läses på halvfart under termin 3 och
4)
Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska, kursen läses som färdighetskurs)
Valbara kurser om totalt 7,5 hp
Valbara kurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
Termin 4
Tvåspråkighet - masterkurs, 30 hp (huvudområde tvåspråkighet, kursen läses på halvfart under termin 3 och
4))
Valbara kurser om totalt 7,5 hp
Färdighetskurser om totalt 7,5 hp
Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
20. Tyska -- Tyska
Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
Vetenskaplighet och etik (huvudområde filosofi)
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I, 7,5 hp (huvudområde tyska)
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I, 7,5 hp (huvudområde tyska) alternativt valbar kurs, 7,5 hp
Termin 2
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I, 7,5 hp (huvudområde tyska)
Valbara kurser om totalt 22,5 hp
Vid magisteretapp utgörs 15 hp de valbara kurserna av Tyska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde tyska).
Termin 3
Färdighetskurser om totalt 15 hp
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II, 7,5 hp (huvudområde tyska)
Valbar kurs, 7,5 hp
Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs
eller som valbar kurs.
Termin 4
Tyska - masterkurs, 30 hp (huvudområde tyska)
Om kursen Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I, 7,5 hp byts mot annan valbar kurs ska för masterexamen
minst 7,5 hp av de valbara kurserna utgöras av kurs inom huvudområde tyska. Valbara kurser och
färdighetskurser väljs i samråd med programansvarig för studiegången.
För information om valbara kurser, kontakta studievägledare vid heminstitution för den studiegång det
gäller.
Kurserna skall i huvudsak ligga på avancerad nivå. Detta innebär som högst 30 hp på grundnivå inom ramen
för en filosofie masterexamen och 15 hp inom ramen för en filosofie magisterexamen.
För specificerade behörighetskrav för de i masterprogrammet ingående kurserna, se respektive kursplan.
Vid etappavgång för magisterexamen läses termin 1 enligt respektive studiegång. Under termin 2 utgörs 15 hp
av de valbara kurserna av examensarbete för magisterexamen inom respektive huvudområde/inriktning.
Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen inom respektive huvudområde. För huvudområdena Romanska
språk och Klassiska språk, vilka innehåller inriktningar, leder det till filosofie masterexamen inom respektive
inriktning. Möjlighet finns till etappavgång för filosofie magisterexamen inom respektive
huvudområde/inriktning där så angivits.
Övrigt

Övergångsbestämmelser:
När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
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utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning.

Sidan 15/15

