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Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (Professional Language 
Programme) 
 

Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation är treårigt och innehåller kurser i svenska och engelska 
med fokus på ett flerspråkigt arbetsliv och egen kommunikativ förmåga i tal och skrift.  

Först läser du lika mycket engelska som svenska i två år, med inslag av andraspråksanvändning, 
flerspråkighet och Business Communication. Därefter läser du en s.k. breddningskurs (termin 5). Det 
innebär att du själv kan välja programrelevanta kurser i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att 
göra en längre praktik på en arbetsplats utomlands eller i Sverige under cirka tre månader. Praktikplatsen 
ordnar du själv och den ska i normalfallet vara flerspråkig. Termin 6 specialiserar du dig i engelska eller 
svenska och skriver ett examensarbete.  

Kurserna i programmet 

Termin Svenska  Engelska 

1 Svenska i arbetslivet I, 30 hp    

2  Professional English I, 30 hp 

3 Svenska i arbetslivet II, 30 hp  

4    Professional English II, 30 hp  

5 Breddningsstudier 30 hp, inklusive frivillig praktik (22,5 hp)   

6  Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation, kandidatkurs, 30 
hp        ELLER       Engelska, kandidatkurs, 30 hp 

Exempel på kurser som kan väljas inom Breddningsstudier  

 Breddningskurser i engelska eller svenska 
 Kurser om olika länder och kulturer  
 Kurser i andra språk  
 Övriga kurser inom språkvetenskap  
 Kurser i andra ämnen, t.ex. juridik, pedagogik, företagsekonomi 

 
Så här arbetar vi 
På de flesta delkurser får du arbeta både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med 
seminarier där vi i mindre grupper arbetar mera praktiskt med olika slags tillämpningsuppgifter 
och projektarbeten. Kursen bygger på att du ägnar dig åt studierna på heltid. På vissa delkurser 
är det obligatorisk närvaro, och ofta måste du även avsätta tid för gruppaktiviteter utanför den 
schemalagda undervisningstiden. Mer information om arbetsformer, närvarokrav och 
examination hittar du i kursplanerna på programmets webbplats.  

Under termin 1 och 3, när du läser kurser i svenska, får du i grupp etablera kontakt med en s.k. 
fokusorganisation (företag, organisation eller myndighet) där du kan samla material m.m. för 
uppgifter och projektarbeten. 

Vill du veta mer? 
Institutionen för svenska och flerspråkighet är huvudansvarig för programmet, och studievägledare 
Britt Arvidsson är den du ska vända dig till med eventuella frågor.  

Telefon: 08-16 35 28. E-post: britt.arvidsson@su.se. 

Engelska institutionen ansvarar för kurser i engelska och studievägledare är Helena Engler.  

Telefon 08-16 35 55. E-post: studievagledaren@english.su.se. 


