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Economisch Engels II (F000406)
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
45.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (jaar)
Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Jacobs, Geert
Bonic, Natalija
De Timmerman, Romeo
Du Pont, Olaf
Goddaert, Seppe
Verkest, Sofie

LW06
LW06
LW06
LW06
LW06
LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
Bachelor of Science handelsingenieur
Bachelor of Science in de economische wetenschappen
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
stptn
3
3
3

aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Engels, LSP, economisch, zakelijk, taalverwerving, grammatica, woordenschat,
communicatieve vaardigheden
Situering
De studenten verwerven geavanceerde communicatieve vaardigheden in een algemeen
economische en bedrijfscontext.
Op die manier levert het vak een belangrijke bijdrage aan een van de centrale doelstellingen
van de opleiding: nl. de studenten effectief leren communiceren in vreemde talen.
Inhoud
Teksten: lees- en luisterteksten i.v.m. productieprocessen, boekhouden en financieel beheer,
bedrijfsethiek, enz.
Mondelinge vaardigheden: langere presentaties (incl. cijfergegevens en grafieken presenteren)
en complexere interacties in groep (overleggen).
Schriftelijke vaardigheden: langere teksten waarbij complexe gegevens worden verwerkt en
een persoonlijke mening wordt vertolkt.
Begincompetenties
De eindtermen van Economisch Engels I.
Eindcompetenties
1 Het verwerven en het actief kunnen gebruiken van meer uitgebreide (bedrijfs)economische
1 woordenschat in het Engels;
2 langere, meer ingewikkelde zakelijke teksten kunnen schrijven in het Engels;
3 moeilijkere actuele artikelen rond brede socio-economische thema’s kunnen lezen en
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1 begrijpen in het Engels;
4 aan complexere mondelinge interacties in het Engels kunnen deelnemen (al dan niet in
1 groep);
5 langere zakelijke berichten kunnen beluisteren en begrijpen in het Engels.
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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Het onderwijs gebeurt in de vorm van interactieve werkcolleges in kleine groepen.
Woordenschat en grammatica worden actief geïntegreerd in spreek- en schrijfopdrachten rond
bedrijfseconomische thema’s, met gebruik van actuele teksten en audiovisuele leermiddelen.
Leermateriaal
G. Jacobs et al. (2de volledig herziene druk 2017). Deal. The bottom line of business English.
Reference book (31 euro) + coursebook (44 euro) Acco.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten worden begeleid in kleine groepen en krijgen gerichte feedback.
De aandacht gaat ook uit naar een gerichte remediëring in context van grammaticaproblemen.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Niet-periodegebonden evaluatie van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden (paper,
discussie, presentatie in teams).
Mondeling examen, waarbij de nadruk ligt op praktische taalkennis.
Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie.
“Studenten kunnen enkel slagen in eerste zittijd indien alle onderdelen van de nietperiodegebonden en van de periodegebonden evaluatie afgelegd werden.”
Faciliteiten voor werkstudenten
Na afspraak.
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