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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

strukturera och presentera de facktermer som behövs för att på engelska kunna
bedriva ämnesspecifik undervisning på högskolenivå i föreläsningar, seminarier
och annan undervisning,

l

använda de undervisningsspecifika termer som behövs för att undervisa i
lärosalar, laboratorier, mm på engelska,

l

redogöra för hur lärare, forskare och studenter använder engelska som
kommunikationsmedel i akademiska sammanhang,

l

uppvisa goda färdigheter i att framföra muntliga presentationer på engelska.

Innehåll

Delkurs 1 Muntlig färdighet 5 högskolepoäng
Delkursen innehåller förberedelse och genomförande av lektioner, laborationer,
seminarier, mm på engelska i verklighetstrogna miljöer.
Dessa moment kommenteras och betygsättes av handledare samt diskuteras i grupp.
Delkurs 2 Grundläggande teori 2,5 högskolepoäng
Delkursen innehåller en överblick över forskning i engelska som andraspråk i
akademiska sammanhang.

seminarier, mm på engelska i verklighetstrogna miljöer.
Dessa moment kommenteras och betygsättes av handledare samt diskuteras i grupp.
Delkurs 2 Grundläggande teori 2,5 högskolepoäng
Delkursen innehåller en överblick över forskning i engelska som andraspråk i
akademiska sammanhang.
Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Undervisningsformer
Undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och gruppövningar med tillämpning av
IKTbaserade undervisningsformer, inklusive Second Life och Adobe Acrobat
Connect Pro.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.

Kursvärdering
Kursen utvärderas kontinuerligt under kursens gång.
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.
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