Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Taalverwerving Engels (A002434)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (semester 1)
Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Jacobs, Geert

LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Engelse taalverwerving, zakelijk Engels, LSP, grammatica, woordenschat, communicatieve
vaardigheden
Situering
De cursus is gericht op een systematische uitbreiding en uitdieping van de kennis van het
Engels uit het middelbaar onderwijs binnen een bedrijfscontext. In die zin sluit hij aan bij de
doelstellingen van de opleiding.
Inhoud
De nadruk ligt op het verwerven van een vlot en correct taalgebruik in een bedrijfscontext door
middel van het uitdiepen van grammatica, woordenschat en uitspraak. Er wordt steeds gebruik
gemaakt van authentiek materiaal zoals krantenartikels, documenten, grafieken, diagrammen.
Begincompetenties
De begincompetenties sluiten aan bij de eindtermen Engels van het middelbaar onderwijs in
Vlaanderen.
Eindcompetenties
1 Correct gebruik van grammaticale structuren en constructies in het Engels in een
1 bedrijfscontext
2 Toename van de kennis van de Engelse woordenschat in een bedrijfscontext
3 Versterking van mondelinge taalvaardigheid in het Engels in een bedrijfscontext
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, werkcollege
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Leermateriaal
/
Referenties
/
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Klassikale en individuele begeleiding.
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
100% niet-periodegebonden
Faciliteiten voor werkstudenten
Na afspraak.
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