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Tillaga um námsleið í samfélagstúlkun innan íslensku- og menningardeildar 
(60 eininga diplómanám á grunnstigi)

Heiti námsleiðar: Samfélagstúlkun (sjá „hvað er samfélagstúlkun/samfélagstúlkur" 
neðst í skjalinu). Athugið að ekki er verið stofna nýja námsleið beinlínis þar sem hún 
er þegar til sem aukagrein á BA stigi.

Námsstig og prófgráða: 60 eininga diplómanám á grunnstigi (stig 1.1)

Lengd og tilhögun: Námsleiðinni verði hægt að Ijúka á einu ári eða tveimur og verði 
hún í boði skólaárin 2015-2016 og 2016-2017. Nú er verið að svara þörffyrir 
menntun fólks á sviðinu og er lagt til að endurskoðað verði á 5-6 ára fresti hvort 
bjóða eigi upp á námsleiðina á ný. Öll námskeið innan námsleiðarinnar eru kennd í 
þýðingafræði, táknmálsfræði og táknmálstúlkun og íslensku sem öðru máli og eru 
þau öll nema tvö nú þegar á kennsluskrá. Aðeins er boðið upp á námskeið í 
táknmálstúlkun á þriggja ára fresti og hefur það þau áhrif að ekki er hægt að taka inn 
nýja nemendur nema þriðja hvert ár. Lagt er til að bætt verði við tveimur verklegum 
námskeiðum sem ættu að standa undir sér með nægum nemendafjölda. Lagt er til að 
þetta verði boðið með fyrirvara um nægan nemendafjölda.

Tungumál sem kennsla/próf fara fram á: íslenska og enska (lesefni).

Aögangskröfur: Þeir sem geta hafið nám í samfélagstúlkun þurfa að hafa lokið 
stúdentsprófi, hafa íslensku að móðurmáli og góða færni í erlendu máli, eða hafa 
erlent móðurmál og góða færni í íslensku. Erlendir nemendur hafi stundað formlegt 
nám í íslensku sem öðru máli á háskólastigi. Reynsla af samfélagstúlkun er einnig 
æskileg en ekki krafa.

Meginmarkmið og viðfangsefni: Að mennta samfélagstúlka til að túlka á milli 
íslensku og erlendra mála.

Námskröfur: Nemendur mega Ijúka náminu á tveimur árum en námið yrði boðið með 
fyrirvara um nemendafjölda.
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Hæfniviðmið að loknu námi í samfélagstúlkun:

1. Þekking:
1.1. Nemandi býr yfir greinargóðri þekkingu á íslensku og erlendu máli.
1.2. Nemandi býr yfir þekkingu á túlkunarferlinu og því hvernig túlkun á milli 

tveggja tungumála í samfélagsaðstæðum fer fram.
1.3. Nemandi býr yfir þekkingu á þeim siðferðislegum þáttum sem skipta máli í 

túlkun.
1.4. Nemandi býr yfir þekkingu á grunnkenningum í túlka- og þýðingafræðum.
1.5. Nemandi býr yfir þekkingu á menningarmismun íslands og þess lands sem 

erlenda málið er talað í.

2. Leikni:
2.1. Nemandi getur unnið sjálfstætt og í hóp með samfélagstúlkum.
2.2. Nemandi getur tjáð sig skipulega á íslensku og býr yfir yfirburða leikni í 

samskiptum.
2.3. Nemandi getur skilið og komið til skila á bestan hátt því sem sagt er í 

túlkunaraðstæðum.
2.4. Nemandi getur lagað mál sitt og samskiptaleiðir að aðstæðum og beitt eftir því 

sem þarf mismunandi málsniðum sem aðstæður kreljast.

3. Hæfni:
3.1. Nemandi getur samtímistúlkað (snartúlkað) á milli íslensku og erlends máls í 

mismunandi aðstæðum.
3.2. Nemandi getur túlkað á milli ólíkra málsniða og tilbrigða innan íslensku og 

erlenda málsins í mismunandi aðstæðum.
3.3. Nemandi getur tekist á við siðferðislegar spurningar sem upp geta komið í 

túlkun á milli tveggja tungumála og menningarheima.
3.4. Nemandi getur leyst úr mállegum og menningarlegum misskilningi eða ruglingi

sem upp getur komið í túlkunaraðstæðum.
3.5. Nemandi getur tileinkað sér nýjar nýjar kenningar á sviði túlkafræða og nýtt sér

við vinnu sína.

Samstarfsaðilar innan og utan HÍ: Þýðinga- og táknmálsfræði, íslenska sem annað 
mál.

Hliðstæðar námsleiðir við erlenda háskóla: Háskólinn í Cardiff:
http://www.cardjff.ac.uk/learn/choices/languages/pubIic-service-interpreting/ Einnig 
má nefna Karl Franzens-háskólann í Graz sem hefur boðið upp á þetta nám frá 2008.

Aðgangur að frekara námi og starfsréttindi: Hafi nemendur forsendur til geta þeir 
sótt um nám í þýðingafræði og eða þreytt löggildingarpróf fyrir skjalaþýðendur og 
dómtúlka.
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Námskeið sem í boði verða (val og skylda):

Öll námskeið utan verklegu námskeiðanna verða samnýtt með námskeiðum í 
táknmálstúlkun, þýðingafræði sem aukagrein og íslensku sem erlent mál. Námskeið í 
táknmálstúlkun eru aðeins kennd þriðja hvert ár.

Haust:

TÁK501G Túlkunarfræði Haust 5e skylda

TÁK503G Talað mál og framsögn Haust 5e skylda

ÍSE502G Þýðingar Haust lOe skylda

TÁK???G Inngangur að lotutúlkun Haust lOe skylda

Nýtt námskeið með stundakennara (áðurverið kennt í ráðstefnutúlkun)

Vor:

ÞÝÐ201G Þýðingatækni og textagreining Vor lOe skylda

ÍSE601G Fjölmiðlamál Vor 5e skylda

TÁK601G Siðfræði túlkunar Vor 5e skylda

TÁK???G Inngangur að snartúlkun Vor lOe skylda

Nýtt námskeið með stundakennara (áðurverið kennt í ráðstefnutúlkun)

Öll námskeið eru skyldunámskeið og verða nemendur að standast lokapróf í verklegu 
námskeiðunum tveimur.

Umsjónaraðilar, fyrirhugað kennaralið, aðgengi að aðstöðu, búnaði, tækjum
o.s.frv.: Námsleiðin yrði hýst innan þýðingafræði og væri umsjónarmaður þess náms 
einnig umsjónarmaður með námsleiðinni. Það sama gildir um kennara og aðstöðu.

Markhópur, áætlaður nemendafjöldi og þörf fyrir námið:

Markhópurinn eru nemendur (með stúdentspróf) sem hafa erlent móðurmál og góða 
færni í íslensku (sem öðru máli). Einnig geta íslenskir nemendur með góða færni í 
erlendu máli sótt námið. Erlendir nemendur hafi stundað formlegt nám í íslensku sem 
öðru máli á háskólastigi. Reynsla af samfélagstúlkun ereinnig æskileg en ekki krafa. 
Ef takmarka þarf fjölda nemenda í námið ganga þeir fyrir sem hafa stundað formlegt 
nám í íslensku, næst koma þeir sem hafa reynslu af samfélagstúlkun. Gert er ráð fyrir 
að 8-12 manns sæki námið, en þegar hefur borist undirskriftalisti frá hugsanlegum 
nemendum.
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Með námsleiðinni er verið að bregðast við þörf fyrir menntaða samfélagstúlka en 
þörfin fyrir þá vex ár frá ári og hafa kennarar í þýðingafræði verið kallaðir á 
neyðarfundi í velferðarráðuneytinu vegna þess. Fjölmargir samfélagstúlkar eru nú 
starfandi í landinu og sinna þeir verkefnum í skólum, á sjúkrahúsum, opinberum 
stofnunum og hjá lögreglu. Fáir, ef nokkur, þeirra hefur þó menntun á sviði túlkunar 
eða hefur hlotið þjálfun í túlkun. Á þessu þarf að gera bragarbót og væri námsleið í 
samfélagstúlkun leið til þess að mennta og þjálfa fagfólk.

Þessi námsleið myndi einnig styrkja námið í táknmálsfræði og táknmálstúlkun með 
því að fjölga nemendum í námskeiðum þar og fengjust auknar tekjur þar, sem, auk 
þreyttra eininga úr nýju námskeiðunum fyrirhuguðu, ættu að vega upp á móti öllum 
tilkostnaði. Haft hefur verið samráð við Rannveigu Sverrisdóttur, greinarformann 
táknmálsfræða sem er þessu hlynnt.

Faglegar forsendur: Reynsla og þekking á túlkun og túlkafræði er fyrir hendi innan 
þýðingafræðinnar eftir nokkurra ára nám í ráðstefnutúlkun, auk þess sem reyndir 
túlkar eru í kennaraliði. Aðstaða er öll til og hægt að þjálfa túlka í klefum í snartúlkun.

Fjárhagslegar forsendur: Byggt verður á námskeiðum sem eru í boði í 
þýðingafræði, táknmálsfræði og táknmálstúlkun og íslensku sem öðru máli, en 
túlkunarnámskeið verða löguð að hópnum sem sækir námið. Aukakostnaður verður 
af tveimur nýjum námskeiðum, en nemendur þeirra skila vitaskuld þreyttum einingum 
og einnig bætast við nemendur í þegar ákveðin námskeið (40 e) og bætast þar við 
þreyttar einingar einnig.

Hvað er samfélagstúlkun/samfélagstúlkur?

Samfélagstúlkar starfa á þeim stöðum þar sem erlendir borgarar þurfa að hafa 
samskipti við yfirvöld og þjónustuaðila. Mörgum þeirra er tryggður réttur til þess í 
gegnum alþjóðasáttmála og Evrópska efnahagssvæðið. í dómskerfi og 
heilbrigðiskerfi eru t.d. ákvæði í lögum um rétttil túlkaþjónustu. Samfélagstúlkar 
starfa oft á þeim sviðum einkalífsins sem miklu máli skipta, hjá læknum, sýslumanni 
vegna hjónavígslna og skilnaða, á foreldrafundum í skólum og svo má lengi telja. 
Það er því áríðandi að til þess fáist fólk sem hefur þekkingu og þjálfun sem að gagni 
kemur.

Reykjavík, 27. apríl 2015

Greinargerðina vann Gauti Kristmannsson, prófessor og greinarformaður í 
þýðingafræði
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