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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-08 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
ENGAT1 Engelska för tekniker, 15 hp. Motsvarighetsbedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. författa och målgruppsanpassa en engelskspråkig processbeskrivning inom fackområdet,
2. författa engelskspråkiga ansökningshandlingar avsedda för en internationell
arbetsmarknad,
3. i samarbete med andra upprätta ett engelskspråkigt investeringsförslag riktat till
internationella investerare eller entreprenörer och
4. i samarbete med andra planera och genomföra en tydligt målgruppsanpassad
engelskspråkig muntlig presentation inom fackområdet.

Innehåll
Kursens innehåll syftar till att främja och vidareutveckla studentens färdigheter i



engelskspråkig kommunikation inom naturvetenskap och teknik med särskilt fokus på
processer, arbetsmarknad, projekt och internationell samverkan.

Tonvikten vid kursträffarna ligger på muntliga interaktions- och presentationsövningar i par,
smågrupper respektive helklass. Däremellan vilar ansvaret på studenten att både enskilt och
i grupp dels kontinuerligt arbeta med framförallt sitt skrivande och ordförråd inom
fackområdet, dels reflektera över sitt eget lärande samt givna och självvalda ämnen. Till sin
hjälp har studenten vägledning och återkoppling på inlämningsuppgifter från undervisande
lärare, anvisade avsnitt i kursböckerna samt övrigt rekommenderat text- och
övningsmaterial som tillhandahålls eller länkas till på lärplattform.

All undervisning, handledning och kursrelaterad kommunikation sker på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 och 2 examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter.
Lärandemål 3 examineras genom en skriftlig gruppuppgift.
Lärandemål 4 examineras genom en muntlig gruppresentation där individuella prestationer
kan särskiljas.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ENGAT2 Engelska för tekniker II, 15 hp får ej samtidigt med ENGA2E Engelska för
ekonomer II, 15 hp ingå i examen. 


