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Grunduddannelse - Lingvistik - E09  underviser mangler

Årgang 2009 - 1. semester eksterne lektor-timer Antal tilmeldteBemærkninger
om ugen inklusive 
ekstraordinær koordination

Dansk sprog (6 t/u) Elisabeth Engberg-Pedersen/ John Tøndering/ studenterinstruktor nn eep = 3,14 jt = 1,71  instruktor = 1,14

Introduktion til lingvistik (4 t/u) Elisabeth Engberg-Pedersen
øvelser (2 t/u) studenterinstruktor nn

Årgang 2008 - 3. semester
Fonologi med særligt henblik på dansk (5 t/u) John Tøndering
Valgfrit emne (uden for lingvistik) (3 t/u) nn (andre fag) 15 ects, evt.2x7,5 ects- de studerende vælger blandt en række muligheder som annonceres under andre fag og under OB-lingvistik: forløbig liste: Se papir.
Støttefag til lingvistik (3 t/u) NN udbydes ikke E09 15 ects, evt. 2x7,5 ects- destuderende vælger blandt en række muligheder som annonceres under andre fag og under OB ilingvistik.

Årgang 2007 - 5. semester
BA-projektvejledning individuel vejl

Tilvalg - 1. semester
Introduktion til Lingvistik (4 t/u) Elisabeth Engberg-Pedersen

øvelser (2 t/u) studenterinstruktor nn

Semantik og pragmatik (forår 2010)
Almen fonetik (forår 2010)

Overbygning - Lingvistik - E09

1. år
Lydopfattelse og transskription (4 t/u) udbydes ikke E09
Kognitiv-funktionel lingvistik (2 t/u) Kasper Boye 15 ects 2t Sammenkøres med Sprogteknologi 2 på OB-udd. I It og Kognition
Fonetisk emne evt. vejledning (2t.) Nina Grønnum 2 Nina er jo kun "ansat" til vejledning; hvis hun skal have holdundervisning, skal stillingen slås op

2. år
Individuel vejledning

i alt eksterne lektortimer om ugen: 2,00

Bemanding -- Lingvistik, efrår 2009

Enhederne i de farvede kolonner er undervisningstimer om ugen i det pågældende semester; et semester er på 14 uger

Grundfag BA-tilvalg (ofte også KA) Åbent Sidefag Kandidatuddannelse (ofte også tv) kompen-

1. årgang 2. årgang 3. årgang fag- tvær- Universitet, (kun ved Beg. Fortsæt specialer sation = Under- Ugtl. timer HVIP/ DVIP- 

Valgfag ba-projekter spec. hum. DIS gym/hf-udd.) kursus kursus DVIP-timer visn. åv pr. uv. åv. timer

HVIP sum

Ansættelsesområde
Stillingskategori

Navn
Lingvistik: ba, ba-tv, ka

Professor

Michael Fortescue forskningssemester, bl.a. med frikøbsmidler fra KVUG som svarer til 4 t/u v ekstern lektor
Lektor

Elisabeth Engberg-Pedersen 7,14 har desuden en forelæsning på Dansk i Sprog 4 (2 t)
Adjunkt

John Tøndering 1,71 5 ansat 15/3 09 - 14/3 12
ph.d.-stipendiat

Nicolai Pharao 1/6 06 - 31/5 09. Har udfyldt sin undervisningspligt.
Line Burholt Kristensen 1/1 09 - 31/12 11; vejleder: Elisabeth Engberg-Petersen

post.doc.

Kasper Boye 2 post.doc. Til sommer 2010
Ekstern lektor

Ruben Schachtenhaufen ansat 1/9 08 - 31/8 2011
Nina Grønnum Fratræder som lektor d. 30/9 08. Fra E2008 kun vejledning (som ekstern lektor)

Studenterinstruktor

nn 3,14 ansættes administrativt E09




