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Studieplan 2008/2009

Bachelor i språk og kulturfag

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en 3-årig grunnutdanning på 180 studiepoeng som gir rett til tittelen Bachelor i språk- og
etter fullført studium.kulturfag 

Innledning

Studiet består av studieenheter innenfor språk- og kulturfag som allerede er etablert ved høgskolen.
Studentene velger selv en kombinasjon av disse studieenhetene, men kombinasjonen må tilfredsstille
kravene i høgskolens bachelorforskrift. Det vil si at det må være en fordypning på minst 80
studiepoeng i ett av fagene, og minst 30 studiepoeng i et annet fag.

Læringsutbytte

Målet for studiet er at studentene skal få en basisutdanning i språk- og kulturfag som kan være
utgangspunkt for videreutdanninger, masterstudier, eller yrkesaktivitet på relevante områder.

Målgruppe

Studiet retter seg mot studenter med interesse for språk- og kulturfag, og som vil skaffe seg en
bachelorgrad der slike fag inngår.

Kompetanse

Studiet kvalifiserer blant annet for

mastergrader innen fag hvor studenten i bachelorstudiet velger minst 80 studiepoengs fordypning
arbeid som faglærer på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn i alle skolefag som inngår i
studiet (forutsatt praktisk pedagogisk utdanning)
arbeid som faglærer i den videregående skolen i fag der studenten i bachelorstudiet velger minst
60 studiepoengs fordypning (forutsatt praktisk pedagogisk utdanning)
arbeid i kulturskoler, kulturadministrasjon og det frivillige kulturlivet

 

Bachelorgrad i språk- og kulturfag vil gi grunnlag for opptak til mastergrad i kultur og språkfagenes
didaktikk og mastergrad i språk, kultur og digital kommunikasjon som Høgskolen i Hedmark tilbyr.

Opptakskrav fritekst
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Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Se relevante fag- og studieplaner

Vurderingsformer

Se relevante fag- og studieplaner

Internasjonalisering

Det er relevant i flere fag/emner i studiet å ha et eller to semestre i utlandet. Høgskolen har avtaler i
mange land som det vil være aktuelt for studentene å reise til

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studentene velger fagenheter blant fagene norsk, engelsk, musikk, flerkulturell pedagogikk, drama,
kunst og håndverk, KRL, multimedier- skole og kommunikasjon eller andre relevante språk- eller
kulturfag. De må selv sørge for å velge ett fag på minst 80 studiepoeng fordypning. Fagene norsk,
engelsk og musikk tilbys hvert år som årsstudier (60 studiepoeng). Tilbudene i de andre fagene vil
kunne variere noe fra år til år.

 

Et studieforløp vil kunne se slikt ut:

 

1. år enten norsk, engelsk eller musikk 60 studiepoeng

2. år

enten norsk, engelsk eller musikk 60 studiepoeng

eller ett av fagene:
norsk påbygning 30 studiepoeng
engelsk påbygning 30 studiepoeng
musikk påbygning 30 studiepoeng
og ett av fagene:
flerkulturell pedagogikk 30 studiepoeng
drama 30 studiepoeng

KRL

kunst og håndverk

30 studiepoeng

30 studiepoeng

multimedier og kommunikasjon 30 studiepoeng
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3. år
 

60 studiepoeng fra samme fagtilbud som i 2.
år

 

 

60 studiepoeng

Ex.phil og Ex. Fac kan også inngå i studie som støttefag i 2. eller 3. studieår.


