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Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Engelska institutionen 2009-06-08, samt efter revidering av
humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-19.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng alternativt 60 poäng, eller motsvarande, inom ett för
kursen relevant område. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
FS75

Benämning
Fackspråk: teori och praktik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

För att möta olika kommunikationsbehov i en globaliserad ekonomi har många människor specifika
vetenskapliga och yrkesmässiga anledningar till att vilja förbättra sina färdigheter i ett främmande språk.
Dessa vuxenstuderande är särskilt intresserade av kurser som faller under kategorin fackspråk (Language for
Specific Purposes eller LSP). Även om efterfrågan är särskilt stor på fackengelska (English for Specific
purposes eller ESP) finns det ett flertal fackspråkliga utbildningsprogram på svenska och andra språk, såsom
spanska, franska, tyska, osv. Denna kurs vänder sig därmed till språkstudenter på avancerad nivå som skulle
vara intresserade av att lära ut eller bedriva forskning i fackspråk.
Kursen ges på engelska och omfattar nio lärotillfällen om två timmar vardera. Den är tematiskt baserad i sin
behandling av olika teoretiska och praktiska aspekter av fackspråk. Kursmaterialet är mestadels på engelska,
men studenterna uppmuntras att utnyttja andra källor som finns tillgängliga på det språk som är mål för deras
studier.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
- kunna förstå och tillämpa centrala begrepp inom området fackspråk;
- ha kännedom om huvuddragen i språk för vetenskapliga och yrkesmässiga ändamål;
- ha kännedom om de viktigaste teorierna, ansatserna och kontroverserna inom fältet fackspråk;
- kunna utveckla en kurs i fackspråk med stöd av ett lämpligt teoretiskt ramverk;
- känna till olika sätt att använda teknologi för att förbättra studiet av fackspråk.
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Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, samt en introduktionsföreläsning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis:
Studenterna förväntas delta aktivt på seminarierna genom att utföra läsuppgifterna och delta i diskussionerna i
klassrummet. I slutet av kursen förväntas studenterna lämna in ett förslag på en kurs i fackspråk omfattande 2
000 ord, inklusive ett teoretiskt ramverk, en kursbeskrivning samt ett utkast till kursplan.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyget E på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, samt fullgjord närvaro
om minst 80%. Betyg på kursen beräknas genom en sammanvägning av betygen på delkurserna. Om
studenten ej fullgjort samtliga obligatoriska uppgifter inom två veckor efter kursslut meddelas inget betyg.
Därefter ges möjlighet att inkomma med saknade uppgifter samt extra examinationsuppgift inom två år för att
uppnå godkänt betyg.
e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget F eller Fx två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx medges ej vid delkurser som examineras med salstentamen. I delkurser som
examineras genom inlämningsuppgifter och/eller seminariedeltagande kan komplettering av betyget Fx
medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Studenten meddelas i förekommande fall
kompletteringsuppgift av läraren. Om studenten inom två veckor inkommer med uppgift som kan
godkännas,och om tillkortakommandet är av typen enklare brister av formaliakaraktär prövas betyget igen
mot hela betygsskalan. Om bristen är av förståelsekaraktär ges högst betyget (C).
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Information om litteraturen lämnas på institutionens hemsida.
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