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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-10-23 och reviderad och fastställd av
Institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen 2016-04-06.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-29.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Minst 60 hp i engelska eller annat akademiskt ämne samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
Kursens uppläggning
Provkod
EC01

Benämning
Seminarier

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Denna kurs syftar till att förbättra studentens förmåga att uttrycka sig på engelska i akademiska sammanhang
såväl som i arbetslivet. I den här kursen kommer vi att arbeta med olika genrer inom både talad och skriven
engelska såsom affärskorrespondens, rapporter, akademiska uppsatser och muntliga presentationer.
Studentens språkliga färdighet förbättras genom både individuella uppgifter och grupparbeten som är
utformade för att utveckla muntliga såväl som skriftliga färdigheter.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- förklara behovet av stilistisk variation i olika sammanhang;
- identifiera ett antal olika textgenrer och vara medveten om deras syften;
- uttrycka sig väl i tal och skrift på korrekt och för sammanhanget adekvat engelska;
- producera väl fungerande texter vad gäller organisation och sammanhållning;
- argumentera och framföra synpunkter i såväl tal som skrift;
- behärska grammatiska mönster i såväl tal som skrift;
- jämföra olika stilarter och textgenrer;
- anpassa sin egen stil efter sammanhanget
- sammanfatta en längre skriven text inom ett angivet område.
Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till
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kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom att studenten bedöms fortlöpande under seminarierna genom 2-4 skriftliga
uppgifter och 2-4 muntliga uppgifter, varvid hänsyn tas till både innehållet och språkbehandlingen i de
obligatoriska skriftliga och muntliga uppgifterna 15 hp
b. Betygssättning på samtliga moment 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 vid nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras
till institutionsstyrelsen.
f. Vid 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—mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang—ges högst betyget C.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.english.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.

Sidan 2/2

