
Kurser på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå i nordiska språk består av en 
kursdel omfattande 60 högskolepoäng, varav 45 
högskolepoäng utgörs av gemensamma kurser och 15 
högskolepoäng av valfria kurser. Samma fordringar gäller 
både för licentiats- och doktorsexamen.

Gemensamma kurser
Den gemensamma kursdelen omfattar 45 hp och utgörs av den 
obligatoriska kursen i teori och metod, Att doktorera i nordiska 
språk, 15 hp. Därutöver väljer doktoranden i samråd med 
handledaren och studierektor fyra av sex nedanstående kurser, var 
och en omfattande 7,5 hp:

De nordiska språken i ett jämförande forskningsperspektiv (ansvarig lärare: Veturliði Óskarsson)
Sociolingvistisk språkbruksforskning (ansvarig lärare: Margareta Svahn)
Historisk språkvetenskap (ansvarig lärare: Henrik Williams)
Språk och lärande i teoretisk och tillämpad forskning (ansvarig lärare: Catharina Nyström Höög)
Språkstruktur (ansvarig lärare: David Håkansson)
Text- interaktions- och diskursforskning (ansvarig lärare: Anna-Malin Karlsson)

Valfria kurser
Innehållet i den fria kursdelen, som omfattar 15 hp, avgörs i samråd 
mellan huvudhandledare, studierektor och den forskarstuderande. 
Möjlighet finns att välja en eller två individuellt utformade kurser i 
anslutning till avhandlingen, och man kan även läsa universitetets 
pedagogiska grundkurs. Övriga kurser inom den fria delen kan väljas 
ur det utbud av kurser på forskarnivå som institutionen ger. Detta 
består av de kurser som anges ovan samt av institutionens kurs i 
namnforskning. Efter godkännande av huvudhandledare och 
studierektor kan också fakultetsgemensamma kurser eller kurser 
vid andra institutioner komma i fråga.

Kunskapsprov
Varje kurs inom utbildning på forskarnivå avslutas med skriftligt 
eller muntligt prov. Proven bedöms med något av betygen godkänd 
eller underkänd (2§ FFUU 2006:1973). Betyget skall bestämmas av 
en av fakultetsnämnden särskilt utsedd examinator. Enligt 
Språkvetenskapliga fakultetsnämndens beslut får följande lärare 
utses som examinatorer inom utbildning på forskarnivå: Professorer, 



docenter och under särskilda omständigheter universitetslektorer 
som avlagt doktorsexamen.

Tillgodoräknande
Doktorand, som vid annan högskoleenhet har godkänts på kurs som 
ingår i utbildning på forskarnivå, har rätt att få ett tillgodoräknande 
prövat av examinator. Detsamma gäller fakultetsgemensamma 
kurser eller kurser vid annan fakultet vid Uppsala universitet.
 


