INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI

LT2311

Språkteknologisk projektkurs, 7,5 högskolepoäng

Language Technology Project, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2018-05-29 att gälla från och med 2018-06-10, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Inplacering

Kursen ingår i programmet 'Master in Language Technology' (H2MLT). Kan även ges
som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Språkteknologi, masterprogram (H2MLT)
Huvudområde

Fördjupning

Språkteknologi

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antingen godkänt resultat på alla tre kurserna:
• LT2001 Introduktion till programmering 7,5 hp
• LT2002 Introduktion till formell lingvistik 7,5 hp
• LT2003 Grundläggande språkteknologi 15 hp
eller motsvarande.
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Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• genomföra ett mindre språkteknologiskt delprojekt inom ramen för ett pågående
projekt inom ett universitet eller ett företag,
• visa insikt i det valda språkteknologiområdet och förståelse för dess relation till
relevant språkteknologisk forskning,
Färdigheter och förmåga

• visa förmåga att i samarbete med en projektägare (dvs en representant för det
pågående projektet) kreativt hantera frågeställningar och analysera och utvärdera
olika tekniska lösningar,
• visa förmåga att planera och enligt valda metoder genomföra uppgifter inom givna
ramar,
• visa förmåga att utforma språkteknologiska produkter, processer eller system inom
ramar givna av projektägaren,
• visa förmåga till samverkan med en projektägare,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med projektägaren,
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället.
Innehåll

Studenten genomför ett mindre språkteknologiskt delprojekt inom ramen för ett
pågående projekt inom ett universitet eller ett företag.
Kursen innehåller följande moment som utförs i samarbete med projektägaren:
•
•
•
•
•
•

Problemformulering
Planering
Genomförande
Utvärdering
Rapportskrivning
Redovisning/Presentation
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Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av projektarbete och handledning. Inledande
diskussioner, planering och utvärdering sker tillsammans med akademisk handledare. I
övrigt sker arbetet i samarbete med projektägaren, dvs en representant för det pågående
projektet.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras med skriven rapport samt muntlig presentation.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder
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