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Kandidatprogram i lingvistik
 
Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Lingvister studerar hur
språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens
språk, och hur språk uppstår, förändras och försvinner. Inom fältet studeras
också hur människor använder språk för att kommunicera med varandra, och
hur barn tillägnar sig sina modersmål.
 
Kandidatprogrammet i lingvistik är en treårig utbildning som ger dig en
gedigen grund i modern lingvistisk teori och metod samt möjlighet att
specialisera dig inom allmän språkvetenskap, datorlingvistik eller fonetik.
 
Programmets teoretiska moment har ett tvärspråkligt perspektiv och
behandlar språkets alla nivåer från språkets minsta beståndsdelar till
språkanvändning i social interaktion. Du utvecklar även färdigheter i att
tillämpa lingvistiska teorier för analys och problemlösning. Genom kurser i
programmering lär du dig tillämpa datadrivna metoder för kvantitativ analys
av stora textsamlingar. Du får även prova på experimentella metoder som
används inom fonetik, psykolingvistik och neurolingvistik. Dessa kunskaper
kan omsättas till praktiska tillämpningar i allt från språkundervisning,
översättning och tolkning till talteknologi och språkteknologi.
 
Utbildingen avslutas med ett examensarbete samt praktik på företag eller
myndigheter. Beroende på vilka valbara kurser du har läst skriver du en
kandidatuppsats inom typologi och språklig mångfald, datorlingvistik eller
med experimentell inriktning.
 
Arbetsmarknad och karriär
Utöver ämneskunskaper tränar studier i lingvistik upp din förmåga till
problemlösning och kritiskt och analytiskt tänkande samt din kommunikativa
kompetens. Många studenter kombinerar sina studier i lingvistik med andra
språkämnen, filosofi, pedagogik eller data- och systemvetenskap. Studier i
lingvistik kan därför leda in till en mängd olika yrken, alltifrån forskning och
undervisning till arbete inom IT-branschen. Exempel på områden där
lingvistikstudier är en viktig merit är språkundervisning, redaktionellt arbete,
översättning, språkvård, talteknologi och språkteknologi.
 
Behörighet och anmälan
Du kan söka till programmet om du har grundläggande behörighet och
Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
och Engelska B/Engelska 6. Anmäl dig på antagning.se
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Kandidatprogrammets upplägg
 
Termin 1: Lingvistik I, 30 hp
- Introduktion till lingvistik, 12 hp
- Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
- Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
- Världens språk, 7,5 hp
 
Termin 2: Lingvistik II, 30 hp
- Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp
- Talets akustik och perception, 7,5 hp
- Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp
- Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp eller Programmering för
lingvister, 7,5 hp eller Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
 
Termin 3: Lingvistik III, 30 hp
- Att studera kommunikation, 7,5 hp
- Semantik, 7,5 hp
- Experimentalfonetik, 7,5 hp
- Korpuslingvistik 7,5 hp
 
Termin 4: Lingvistik IV, 30 hp
- Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp
- Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp
- Syntaktisk teori, 7,5 hp
- Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp eller Programmering för
lingvister, 7,5 hp eller Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
eller Deskriptiv lingvistik 7,5 hp
 
Termin 5: Breddnings- eller fördjupningstermin
- Fonologi, 7,5 hp
- Valbara kurser, t ex Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp,
Planering av ett lingvistiskt projekt, 2,5 hp, Projektkurs, 7,5 hp, Statistik för
språkvetare, 7,5 hp, och Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp
- Alternativt breddningsstudier inom annat ämne om upp till 22,5 hp
 
Termin 6: Kandidatkurs och praktik
- Praktik, 15 hp
- Examensarbete, 15 hp
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lingvistiksu

Kontaktinformation

Studentexpeditionen
 
Besöksadress: Södra husen, Hus
C, plan 3, rum C 378
 

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
 
Hemsida: www.ling.su.se
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