Studieplan

Årsstudium i engelsk
Beskrivelse av studiet
Engelsk årsstudium består av to emner:
I høstsemesteret: Språk og litteratur i den engelsk-språklige verden
Emnet gir en innføring i språklige tema i engelsk og omfatter kunnskap om litteratur med hovedvekt på barnelitteratur.
I vårsemesteret: Språk, tekst og kultur i den engelsk-språklige verden
Emnet søker å videreutvikle studentens språkferdigheter og har fokus på kritisk tekstkompetanse og interkulturell bevissthet

Studiepoeng
60
Type studium
Årsstudium
Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger

Oppbygging/emner

1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

ENG1017

Språk og litteratur i den engelskspråklige verden

Studiepoeng
30 SP

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

ENG1018

Språk, tekst og kultur i den engelskspråklige verden

Læringsutbytte
Læringsutbytter er beskrevet i emnene som inngår i studiet.

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Anbefalte forkunnskaper: Gode engelskkunnskaper.
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Studiepoeng
30 SP

Yrkesmuligheter
Engelsk årsstudium har relevans for et vidt spekter av yrker innen kultur- og samfunnsliv, både i offentlig og privat sektor.

Utenlandsopphold
En én uke lang studietur til Det Norske Studiesenteret ved Universitetet i York tilbys som en del av studiet. Kursavgiften for studieturen er rundt
kr. 2.200 (2017) og inkluderer skolepenger og innkvartering. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse
Spesielle krav til realkompetansesøkere:
Fylt 25 år
Bør ha relevant videregående utdanning
Bør ha relevant praksis

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått og godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Avsluttende eksamen
Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon. Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved
Nord universitet.

Emnebeskrivelser (2)

Side 2 av 8

Emnebeskrivelser (2)
Språk og litteratur i den engelskspråklige
verden ENG1017
Semesteravgift og pensumlitteratur. Kursavgift for studietur til York ca. kr. 2000,-. I
tillegg kommer utgifter til reise og opphold.
SPRÅK OG LITTERATUR I DEN ENGELSKSPRÅKLIGE VERDEN ENG1017
Studiepoeng

30,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Phalangchok Wanphet
Emneansvarlig
Professor
+47 7402 2559
phalangchok.wanphet@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omfatter tema i språk og litteratur med hovedvekt på barne- og ungdomslitteratur fra den engelspråklige verden. Språkkomponenten gir en
grunnleggende innføring i språklige tema i engelsk og vektlegger utviklingen av studentens språkferdigheter og språkbruk. Litteraturkomponenten
behandler et rikt utvalg barne- og ungdomslitteratur samt verk for studentens personlige vekst, satt inn i en litteraturteoretisk, kulturell og didaktisk
sammenheng. En ukelang studietur til Det norske studiesenteret (NSC) ved Universitetet i York inngår som en obligatorisk del i emnet. Studenter som
ikke har anledning til å delta, må gjennomføre en kompensatorisk skriftlig hjemmeoppgave, mens de øvrige studentene er i York.

Adgangsregulering
Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur. Kursavgift for studietur til York ca. kr. 2000,-. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold.
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Læringsutbytte
KUNNSKAPER
Studenten har:
kunnskap språklige strukturer i engelsk samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
kunnskap om utviklingen av engelsk som et verdensspråk
kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan innlemmes i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og om den kulturelle konteksten for hver tekst
kunnskap om litterære og andre sjangre og deres sentrale kjennetegn samt analytiske tilnærminger til ulike teksttyper
kunnskap om normer for akademisk tekstproduksjon og kildebruk

FERDIGHETER
Studenten kan:
bruke engelsk sikkert og funksjonelt med presisjon, flyt og sammenheng
gjøre greie for hvordan språket er bygd opp og forklare hvordan engelsk blir brukt i ulike situasjoner
anvende presis og tilpasset terminologi i arbeidet med tekst
analysere og kritisk vurdere barne- og ungdomslitteratur

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:
formidle relevant fagstoff og kommunisere på en måte som er tilpasset målgruppe og situasjon
reflektere over egen læring og faglige utvikling
forstå relevant akademisk diskurs

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
S
 tudentene får en detaljert og tematisk organisert undervisningsplan for hvert semester. Det forventes at alle tekstene leses på forhånd, og at
studentene møter godt forberedt til aktiv deltakelse i diskusjoner og videre arbeid med emnet. Undervisningsformer omfatter forelesninger,
seminarer og gruppearbeid.
Oppgaver som ikke leveres til fastsatt frist vil ikke bli rettet eller veiledning ikke gitt. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om
kunngjøringer, avholdte forelesninger og utdelte tekster.
Tilstedeværelse ved undervisningen er obligatorisk, ut fra prinsippet om ansvar for egen og andres læring.

Anbefalte forkunnskaper
Gode engelskkunnskaper.

Hjelpemidler til eksamen
Skriftlig eksamen, tema språk: ingen
Muntlig eksamen i litteratur: ingen

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
OD: Obligatorisk deltakelse (80%), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Må være godkjent før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen - språk.
Må være godkjent før fremstilling til Muntlig eksamen i litteratur
AK: Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet
SK: Skriftlig skoleeksamen i språk, 6 timer, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
MU: Muntlig eksamen i litteratur, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen - språk.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - litteratur.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen - språk, 6 timer, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Muntlig eksamen - litteratur, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
GLU425v1 Engelsk 1 - 30 studiepoeng.
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Språk, tekst og kultur i den engelskspråklige
verden ENG1018
Semesteravgift og pensumlitteratur.
SPRÅK, TEKST OG KULTUR I DEN ENGELSKSPRÅKLIGE VERDEN ENG1018
Studiepoeng

30,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Phalangchok Wanphet
Emneansvarlig
Professor
+47 7402 2559
phalangchok.wanphet@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omfatter språk, tekst og kultur i den engelskspråklige verden. Emnet gir studenten dybdekunnskap i ulike språklige tema samt grundig
diskurs- og tekstkompetanse. Studenten vil bli introdusert for et rikt mangfold av tekster og uttrykksformer satt i en kulturell og
samfunnsmessig sammenheng. Tekstutvalget legger til rette for personlig og faglig vekst og for utvikling av interkulturell bevissthet og kritisk
tenkning.

Forkunnskapskrav
ingen formelle krav utover opptakskravet

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Studenten har
Inngående kunnskap om språklige tema i engelsk
kunnskap om ulike genre og deres strukturelle, språklige og diskursive trekk
kunnskap om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst, inkludert muntlige, skriftlige og sammensatte tekster
kunnskap om samfunnsliv og kultur i den engelskspråklige verden
kunnskap om minoriteter og urfolk i den engelspråklige verden og Norge
kunnskap om normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarlig kildebruk

FERDIGHETER:
Studenten kan:
kommunisere presist og effektivt og tilpasse språkbruk til sjanger og situasjon
gi begrunnete tilbakemeldinger på kvalitet i skriftlige og muntlige tekster
organisere varierte og differensierte språkaktiviteter
produsere muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
utforske ulike tekster fra den engelskspråklige verden, i sett i relasjon til egen kultur
analysere og kritisk vurdere ulike typer tekst og kulturuttrykk

GENERELL KOMPETANSE:
Studenten kan:
formidle relevant fagstoff med passende akademisk terminologi og register
vedlikeholde og utvikle egen faglige kompetanse
utvikle sin egen interkulturelle bevissthet og kritiske tenkning

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studentene får en detaljert og tematisk organisert undervisningsplan for hvert semester. Det forventes at alle tekstene leses på forhånd, og at
studentene møter godt forberedt til aktiv deltakelse i diskusjoner og videre arbeid med emnet. Undervisningsformer omfatter forelesninger,
seminarer og gruppearbeid.
Oppgaver som ikke leveres til fastsatt frist vil ikke bli rettet eller veiledning ikke gitt. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om
kunngjøringer, avholdte forelesninger og utdelte tekster.
Tilstedeværelse ved undervisningen er obligatorisk, ut fra prinsippet om ansvar for egen og andres læring.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
OD: Obligatorisk deltakelse - minimum 80 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
AK: Obligatorisk arbeid, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått. Obligatorisk arbeid må være bestått for å få endelig karakter i
faget
HJ1: Skriftlig hjemmeeksamen i språk og tekst, 5 dager. teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-F, Beste A, Ikke bestått F.
HJ2: Skriftlig hjemmeeksamen i kultur og samfunn, 5 dager, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-F, Beste A. F: Ikke bestått

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen 1, individuell - språk og tekst, 5 dager, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Hjemmeeksamen 2, individuell - kultur og samfunn, 5 dager, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
GLU435v1 Engelsk 2 - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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