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För att du är
nyfiken på språk



Hur uppstår språk?
Hur förändras de över tid?
Och hur går barns språkutveckling till?
 

Det är några av de frågor som lingvister
jobbar med.
 
Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Inom lingvistiken
studeras hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som
finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för
att kommunicera. Idag är det ett interdisciplinärt forskningsfält
mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.
 
Kunskaper om hur språk fungerar är nödvändiga för att förstå människan
som social och kulturell varelse. Kanske är du beteendevetare med nyfikenhet
på mänsklig kommunikation? Eller vill du vara med och utveckla framtidens
talade datorer? Oavsett vad är du välkommen att studera hos oss!
 
Lingvistiken på Stockholms universitet utmärker sig genom sin bredd. Redan
på grundnivå får du som student bekanta sig med datorlingvistik,
programmering, psykolingvistik och fonetik med experimentella metoder.
Genom studier i lingvistik tränar du dessutom upp din kommunikativa
kompetens och förmåga till problemlösning och analytiskt tänkande. 
 
Många av våra studenter kombinerar lingvistik med studier i filosofi,
pedagogik, data- och systemvetenskap eller andra språkämnen. Studier i
lingvistik kan därför leda till en mängd olika yrken, inom alltifrån IT-bransch
och kulturliv till forskning och undervisning.
 
Vi erbjuder ett treårigt kandidatprogram där studenten delvis själv får utforma
sin utbildning genom valbara kurser. För den som hellre läser fristående kurser
finns möjlighet att läsa 90hp i lingvistik, som i kombination med andra ämnen
kan leda till en kandidatexamen.
 
Vi ger även utbildning på avancerad nivå och forskarnivå samt en mängd
fristående kurser på både dag- och kvällstid.
 
Välkommen med din ansökan!



Höstterminen 2020
 
Följande kurser och program startar höstterminen 2020
 
Program
Kandidatprogram i lingvistik, 180hp
Magisterprogram i lingvistik, 60hp
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig
mångfald, 120hp
 
Vi ansvarar också för delar av Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet:
ki.se/clintec/logopedprogrammet 
 
Kurser - grundnivå (ett urval)
Lingvistik I, 30hp
Lingvistik III, 30hp
Introduktion till lingvistik, 12hp
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5hp
Språkens historia, 7,5hp
Fonologi, 7,5hp
Experimentalfonetik, 7,5hp
Världens språk, 7,5hp
Semantik, 7,5hp
Korpuslingvistik 7,5hp
Språk och geografi, 7,5hp
Människans perception av tal och musik, 7,5hp
 
Kurser - avancerad nivå (ett urval)
Fältlingvistik, 7,5hp
Korpusbaserade metoder, 7,5hp
Språktypologi, 7,5hp
Språket i bruk, 7,5hp
Statistik för språkvetare, 7,5hp
Datainsamling för tal- och röstforskning, 7,5hp
 
För mer information, se universitetets utbildningskatalog: su.se/sok-
kurser-och-program eller vår hemsida ling.su.se
 

 



instagram.com/lingvistiksu

Kontakt

Mer information om vår verksamhet hittar du på ling.su.se

Studentexpedition
Rum: C 378 (hus C, plan 3)
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 46

Besöks- och telefontider:
Tisdagar 9-10
Onsdagar 13-15
Torsdagar 9-11 och 13-16
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