Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGF01, Engelska för naturvetare, 7,5 högskolepoäng
English for the Natural Sciences, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-03-22 och senast reviderad 2022-0506. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-05-06, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Ämne: Engelska
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå. Kursen fungerar som valbar kurs enbart för studenter som redan
är registrerade på vissa kandidat- eller masterprogram på naturvetenskaplig fakultet.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•
•
•
•

förstå uppbyggnaden av och kunna planera en muntlig presentation,
förstå uppbyggnaden av olika typer av skrivna texter och kunna planera dem,
inse vikten av att använda ett situationsbaserat språk i tal och skrift,
kunna skilja mellan akademiskt, formellt och informellt språk,

Färdighet och förmåga
• kunna genomföra en muntlig presentation på engelska av ett känt material,
• kunna skriva en målgruppsanpassad akademisk uppsats och därvid använda ett
lämpligt språk,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika språkliga uttrycks lämplighet i en given kontext,
• kunna förhålla sig kritiskt till olika typer av källor.

Kursens innehåll
Kursen riktar sig till studenter vid Lunds universitet som läser vid något av kandidateller masterprogrammen på naturvetenskaplig fakultet och som vill bredda sin
utbildning och sin kompetens inom humaniora och språk, särskilt engelska. Kursen
innefattar studier av engelska texter av olika karaktär och kursdeltagarna övas i att
använda engelska i både tal och skrift.
Under kursen studeras och diskuteras både skönlitteratur och facklitteratur på
engelska. Texterna kan ha viss koppling till naturvetenskap och/eller fysik, men de
behöver inte ha det. Detta är alltså inte i första hand en kurs i naturvetenskaplig
engelska, utan en kurs i akademisk engelska i allmänhet.
Studenterna lär sig mer om hur man skriver ändamålsenliga texter på akademisk
engelska genom undervisning och återkoppling på inlämnade texter. Studenterna får
även öva på att ge relevanta kommentarer på andras texter på engelska.
Studenterna får också lära sig mer om hur man använder engelska effektivt i muntliga
presentationer.

Kursens genomförande
Kursen består normalt av cirka tjugo tvåtimmarsföreläsningar/seminarier som fördelas
jämnt över kursperioden. Det är obligatoriskt att delta i de seminarier (fyra) där
studenterna genomför muntliga presentationer och diskuterar varandras uppsatser.
Aktivt deltagande vid seminarierna är en del av det underlag som vägs samman till ett
betyg på kursen.
Om studenter utan egen förskyllan, på grund av till exempel olycksfall, plötslig
sjukdom eller liknande, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet ansvarar
universitetet för att ett likvärdigt alternativ eller en annan tidpunkt för momentet
erbjuds. Detta gäller också studenter som fullgör uppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Varje student genomför en muntlig presentation och lämnar in ett större och flera
mindre skriftliga arbeten, samt deltar i kamratgranskning av andra studenters
muntliga presentationer och skriftliga arbeten.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. Kursen är endast öppen för studenter som redan studerar på något program vid
Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet.
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Prov/moment för kursen ENGF01, Engelska för naturvetare
Gäller från H22
2201 Engelska för naturvetare, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från H17
1701 Engelska för naturvetare, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

