
KURSPLAN
Teknisk kommunikation, 6 högskolepoäng
 

Technical Communication, 6 credits 

 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall studenten:
 

Kunskap och förståelse

-visa förståelse för värdet av god kommunikation på engelska
-visa kunskap om grundläggande metodik/metoder för effektiv/fokuserad kommunikation
 

Färdighet och förmåga

-visa färdighet i internationell affärskommunikation
-visa förmåga att muntligen kommunicera på engelska i olika affärs-och teknisk-inriktade sammanhang
-visa förmåga att skriftligen kommunicera på affärsmässig engelska
-visa förmåga att presentera ett proposal (förslag) eller en abstract på ett fackmannamässigt sätt
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att värdera och tillgodogöra sig relevanta begrepp för sitt ämnesområde
-visa förmåga att reflektera över texter och skriftligen presentera slutsatser
-visa förmåga att reflektera över innehåll och språkkvalitet i vetenskapliga artiklar, rapporter,
instruktioner eller manualer samt muntligen presentera resultatet
 

Innehåll 
Kursen ger studenten möjlighet till ökade språkliga färdigheter i engelska, såväl i tal som i skrift. Kursen
innehåller även analys och reflexioner av texters språkliga kvalitet.
Kursen innehåller följande moment:
-Skriftlig språkfärdighet
-Muntlig språkfärdighet
-Presentationer
-Analys av språk i exempelvis vetenskapliga artiklar, instruktioner, rapporter eller manualer
 

Undervisningsformer 
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier.
 
Undervisningen bedrivs på engelska.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Dispens medges från kravet i Engelska B och Samhällskunskap A. Eller:
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd.
 
Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg
utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
 

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.
The Handbook of Technical Writing 10th ed., Alred, Brusaw & Oliu (2011), St. Martin’s Press, ISBN
9781250004413
Vetenskapliga artiklar knyts till studentens huvudområde för utbildningen.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Inlämningsuppgifter 4 hp 5/4/3/U

Projekt 2 hp 5/4/3/U
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