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Innehåll och förväntade studieresultat
Denna kurs ger studenten möjlighet att utveckla tolkfärdigheten i konsekutivtolkning och i
simultantolkning till en professionell nivå. Studenten lär sig vidare bemästra de etiska krav
som ställs på en professionell konferenstolk. Studenten examineras i både konsekutivtolkning
och simultantolkning och får användning för den samlade kunskapen om för
konferenstolkning relevanta samhällsområden genom ett muntligt slutprov. Kunskaperna i
informationssökning fördjupas ytterligare och tillämpas vid konferenstolkning.
Enligt kursplanen förväntas du efter genomgången kurs kunna:
1. visa avancerad färdighet i konsekutivtolkning,
2. visa avancerad färdighet i simultantolkning i kabin,
3. visa avancerad förmåga att tillämpa adekvat terminologi inom olika fackområden i en
konferenstolkningssituation,
4. visa ett avancerat förhållningssätt till de etiska krav som ställs på en professionell
konferenstolk,
5. visa avancerad färdighet i att tillämpa informationssökning vid konferenstolkning.

Uppläggning och undervisning
Undervisningen på kursen sker i form av gruppövningar i enlighet med schemat som finns på
kurssidan www.tolk.su.se. Teman och läsanvisningar återfinns i schemat. Dessutom finns
information på kurssidan på Mondo. Alla studenter som registrerats på kursen kan logga in på
Mondo-sidan med sitt SU-konto.
Om du är frånvarande någon av gruppövningarna, måste du kontakta läraren för att få besked
om vilken kompensationsuppgift du ska göra.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom ett tolkfärdighetsprov som består av ett muntligt slutprov inför jury
i såväl konsekutivtolkning som simultantolkning i kabin.

Betyg och kurskrav
På kursen ges något av betygen G eller U. För att bli godkänd på kursen krävs betyget G på
samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om
minst 80 %. (Se kursplanen för ytterligare information.)

Betygskriterier
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-11-02.]
1. … visa
2. … visa
avancerad
avancerad
färdighet i
färdighet i
konsekutiv-

3. … visa avancerad
förmåga att
tillämpa adekvat
terminologi inom

4. … visa ett
avancerat
förhållningssätt till
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tillämpa
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tolkning

simultantolkning i olika fackområden i ställs på en
kabin
en konferensprofessionell
tolkningssituation konferenstolk

G Studenten
visar genomgående
avancerad
färdighet i
konsekutivtolkning.

Studenten visar
genomgående
avancerad färdighet
i simultantolkning i
kabin.

Studenten visar
genomgående
avancerad förmåga
att använda adekvat
terminologi inom
olika fackområden i
en konferenstolkningssituation.

U Studentens
avancerade
färdighet i
konsekutivtolkning
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många fall
brister.

Studentens
avancerade
färdighet i
simultantolkning i
kabin uppvisar i
många fall brister.

Studentens
avancerade förmåga
att använda adekvat
terminologi inom
olika fackområden i
en konferenstolkningssituation
uppvisar i många fall
brister.

informationssökning vid
konferenstolkning
Studenten visar
Studenten visar
genomgående ett
genomgående
avancerat
avancerad
förhållningssätt till färdighet i att
de etiska krav som tillämpa
ställs på en
informationsprofessionell
sökning vid
konferenstolk.
konferenstolkning.
Studentens
avancerade
förhållningssätt till
de etiska krav som
ställs på en
professionell
konferenstolk
uppvisar i många
fall brister.

Studentens
avancerade
färdighet i att
tillämpa
informationssökning vid
konferenstolkning uppvisar
i många fall
brister.

Viktning
Det slutliga betyget på kursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 och 2
vardera utgör 40 %, förväntat studieresultat 3 10 % samt förväntat studieresultat 4 och 5
vardera 5 % av kursens betygsunderlag. Gängse avrundningsregler tillämpas. Du måste ha
lägst G på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på
kursen.

Möjligheter till förnyad examination
Om du har fått betyget U måste du i regel gå om kursen. (Se kursplanen för ytterligare
information. Se även kursplanen för vilka övergångsbestämmelser och vilka begränsningar att
tillgodoräkna kursen i examen som gäller.)
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