Mastergradsprogram i språk
Yrkesmuligheter
Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for
eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid,
bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du
tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige
arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere
stillinger i det offentlige og i næringslivet. Studiet kvalifiserer også for opptak til
doktorgradsutdanning i språkvitenskap og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
Oppnådd grad ved fullført studium
Master i språk
Opptakskrav
For å bli tatt opp på programmet må du ha bachelorgrad fra Bachelorgradsprogram i språk og
litteratur, Bachelorgradsprogram i språk og økonomi eller tilsvarende. Det kreves 90
studiepoengs fordypning i et av studieretningsfagene, med 60 stp. på 1000-nivå og 30 stp. på
2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår
i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag
med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.
Søknadsfrist
Lokalt opptak, studiekode 5046. Studiestart høst og vår, søknadsfrist 15.04. og 01.11.
Beskrivelse av studiet
Du kan velge mellom følgende studieretninger i språkvitenskap:
• Engelsk
• Finsk
• Nordisk
• Russisk
• Samisk
• Spansk
Det tilbys også engelskspråklige mastergradsprogram i språkvitenskap:
• Master’s Degree in English Linguistics
• Master’s Degree in Theoretical Linguistics
Mastergradsprogrammet i språkvitenskap omfatter videregående studier i språk i forlengelsen av
bachelorgradsstudiet. Programmet kombinerer praktiske språkferdigheter med bevisste
kunnskaper om universelle og språkspesifikke egenskaper ved språket. Du får innsikt i språkets
struktur og funksjon, sosial og geografisk variasjon, historisk utvikling og språklæring. I
mastergradsstudiet fordyper og spesialiserer du deg i forhold til bachelorgradsnivået og skriver en
mastergradsoppgave, som er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse.

Programmet er åpent for deltidsstudenter, men det vil bare i enkelte tilfeller bli gitt skreddersydde
undervisningstilbud til denne studentgruppen.
Programmet består av følgende komponenter:
- 60 stp. mastergradsoppgave
- 60 stp, hvorav minst 30 stp. språklige emner definert av studieretningen du har valgt
For informasjon om emnetilbudet vises det til emneoversikt for kommende semester og total
emnekatalog på nettsidene. De fagspesifikke emnekodene starter med ENG-, FIN-, HIF-, LIN-,
NOR-, RUS-, SAM- og SPA-. HIF-emner er emner som er felles for to eller flere fag.
De inntil 30 studiepoengene som er valgfrie, kan være språklige eller litterære emner, emner fra
andre relevante fag eller HIF-emner, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med
mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. Det er også mulig å
ta et åpent emne (10 stp.) med eget valgt pensum som godkjennes av fagmiljøet, enten som
selvstudium eller ved å følge undervisning i et annet emne.
Valgemnene skal normalt være på 3000-nivå. Dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå, skal
dette begrunnes i arbeidet med mastergradsoppgaven, anbefales av veileder og godkjennes av
styret for fakultære bachelor- og mastergradsprogram.
Mastergradsoppgaven er et kortere vitenskapelig arbeid på 60 stp. Det anbefales å starte arbeidet
med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i mastergradsstudiet. Tema for oppgaven velges i
samråd med en vitenskapelig ansatt. For mer informasjon om mastergradsoppgaven se
emnebeskrivelsen for mastergradsoppgaven til den aktuelle studieretningen.
Studieretninger
Programmet har følgende studieretninger: engelsk, finsk, fransk, lingvistikk, nordisk, russisk,
samisk, spansk og tysk. Det tilbys også engelskpråklige mastergradsprogram: Master´s Degree in
English Linguistics og Master´s Degree in Theoretical Linguistics.
Læringsutbytte
Etter fullført mastergrad i språk skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse:
Studentene skal:
– først og fremst ha oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i
forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
– dessuten ha skaffet seg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke
emnene som studieretningen krever
– i tillegg ha skaffet seg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
– gjennom dette ha utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må
ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen
Ferdigheter:
Studentene skal:

– ha evne til å orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse,
forskningsmetode og tidligere relevant forskning
– ha ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et
språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
– kunne formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer
studieretningsfaget
Kompetanse:
Studentene skal:
– generelt ha fått kunnskaper og ferdigheter innenfor studieretningsfaget som kvalifiserer for
videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske
språkkunnskaper
– spesielt ha skaffet seg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det
offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av studieretningen. For nærmere informasjon se
emnebeskrivelsene.
Undervisnings- og eksamensformer
Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med
mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele
skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene
med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.
Evaluering av studiet
Programstyret avgjør hvert år hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres, og
hvilke emner som skal sluttevalueres av studenter og lærer.
Alle emner har midtveisevaluering. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på
mastergradsnivå.
Utenlandsopphold
Mulighetene for å inkludere utenlandsopphold i studiet er avhengig av studieretningen. Generelt
er det mulig å ta deler av studiet i utlandet (1-2 semester), fortrinnsvis på universitet/høgskoler
som Universitetet i Tromsø har utvekslingsavtaler med. Det anbefales å ta emner som tilsvarer
2000- og/eller 3000-nivå. Studentene får hjelp med opptak, hybel og valg av kurs. Det kan søkes
stipend på Erasmus- og Nordplus-avtaler. For mer informasjon, se
utveksling eller ta kontakt med den som er ansvarlig for utenlandsopphold ved fakultetet.
Videre studier
Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram i språkvitenskap.

