Humanistiska och teologiska fakulteterna

HGENG, Kandidatprogram i engelska, 180 högskolepoäng
Bachelor's Programme in English Studies, 180 credits
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-12-12 och senast reviderad 2019-0619. Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2019-06-19, vårterminen
2020.

Programbeskrivning
Programmet ger bred och fördjupad ämneskunskap i engelska språket, engelskspråkig
litteratur och färdighet och förmåga att använda engelska i tal och skrift.
Programmets centrala innehåll utgörs av engelska med litteraturvetenskaplig och
språkvetenskaplig inriktning, engelskans ställning i det globala och mångkulturella
samhället samt akademiskt skrivande.
Programmet består av sex terminers heltidsstudier, varav minst fyra terminer ägnas åt
studier i engelska. De studerande kan välja att specialisera sig inom både engelsk
litteraturvetenskap och engelsk språkvetenskap. Inom programmet kan de studerande
läsa ett eller ett par breddningsämnen, exempelvis filmvetenskap, historia,
litteraturvetenskap, allmän språkvetenskap, svenska och andra språk. Möjlighet finns
att förlägga en eller två terminers studier vid ett lärosäte i ett engelsktalande land
genom Lunds universitets utbytesavtal.
Programmet ger studenterna kompetens och färdigheter med bred användning i
arbetslivet genom att betona språkriktighet, språklig variation, vetenskaplig analys,
akademiskt skrivande, källkritik samt breda kunskaper om engelskan i dagens
mångkulturella samhälle. Kandidatexamen från programmet ger behörighet till
utbildning på avancerad nivå som ger specifik yrkeskompetens, bland annat till
bibliotekarie, lärare och översättare. För studenter som siktar på forskarutbildning i
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engelska finns utbildningar på avancerad nivå på Språk- och litteraturcentrum inom
litteraturvetenskap, språkvetenskap och översättning.

Mål
För kandidatexamen ska den studerande:

Kunskap och förståelse
●

●

visa omfattande kunskap och förståelse inom ämnet engelska med avseende på
olika aspekter av språk, litteratur och kultur,
visa relevant kunskap om ämnet engelskas vetenskapliga grund, kunskap om
några tillämpliga metoder inom ämnet, fördjupning inom någon del av ämnet
samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
●

●

●

●

●

●

●

●
●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper,
kunna genomföra en självständig litterär analys med korrekt användning av
etablerade litteraturvetenskapliga begrepp eller (beroende på inriktning) kunna
genomföra en självständig undersökning av språkliga data med användning av
språkvetenskapliga begrepp och metoder,
kunna självständigt söka och använda information inom engelsk språk- eller
litteraturvetenskap i bibliotek och databaser,
kunna uttrycka sig i skrift på korrekt och idiomatisk engelska av akademisk
karaktär,
kunna tillämpa korrekt referens- och citatteknik såsom denna används i
språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga texter,
kunna använda ett rikt, varierat och situationsanpassat språk i både tal och skrift,
kunna på ett fördjupat sätt, i tal och i skrift, använda ord och fraser som är
relevanta för genre och kommunikativ situation,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●

●

●

●

●

visa förmåga att inom ämnet engelska göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används,
visa förmåga att förhålla sig till, reflektera kring och problematisera engelska
språkets roll och betydelse för interkulturell kommunikation och
internationalisering,
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens,
kunna identifiera och värdera texters uttalade och outtalade utsagor om klass,
kön och etnicitet,
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kunna kritiskt granska och värdera olika typer av källor.

Kursuppgifter
Alla kurser inom programmet är obligatoriska utom under termin 4 och 5 då
studenterna har möjlighet att läsa ett breddningsämne eller att läsa kurser vid ett
lärosäte i ett engelsktalande land. Kurser väljs efter dialog med och godkännande av
programkoordinator.
Kurserna läses normalt enligt följande:
Termin 1
1. Engelska språket (15 hp)
2. Akademiskt skrivande (7,5 hp)
3. Engelskspråkig litteratur (7,5 hp)
Termin 2
1. Engelsk grammatik (7,5 hp)
2. Engelsk litteraturhistoria (7,5 hp)
3. Språkvetenskaplig analys (7,5 hp)
4. Litteraturvetenskaplig analys (7,5 hp)
Termin 3
1. Engelska i samhället (15 hp)
2. Engelsk litteraturvetenskap med inriktning film och rörlig bild (7,5 hp)
3. Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)
Termin 4
Under termin 4 väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning vid Lunds
universitet eller vid ett utländskt lärosäte (eller vid ett annat lärosäte i Sverige).
Möjlighet finns att läsa kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte
har tänkt välja termin 6. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator.
Termin 5
Under termin 5 väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning vid Lunds
universitet eller vid ett utländskt lärosäte (eller vid ett annat lärosäte i Sverige).
Möjlighet finns att läsa kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte
har tänkt välja termin 6. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator.
Termin 6
1. Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)
2. Engelsk språkvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp) eller
Engelsk litteraturvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp)
4. Examensarbete (15 hp)

Examen
Examensbenämningar
Filosofie kandidatexamen
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Huvudområde: Engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap
Huvudområde: Engelska med specialisering i engelsk språkvetenskap
Degree of Bachelor of Arts
Major: English with specialization in English Linguistics
Major: English with specialization in English Literature

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
2/A2)

Urvalsmetod
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %.
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