
Rettelsesblad til Studieordning 2003 (revideret 2004) for Spansk  
 
 
Rettelsen vedrører Bacheloruddannelsen: 
 
 
En bacheloruddannelse med spansk som grundfag nu kaldet centralt fag og et andet fag som tilvalg 
består af 2¼ års studier (135 ECTS) inden for spansk samt ¾ års studier (45 ECTS) inden for et 
andet fag. Dette tilvalg på 45 ECTS er beskrevet i bachelorstudieordning 2005 for det ønskede 
tilvalg. 
 
Det centrale fag på i alt 135 ECTS består af de discipliner, der fremgår af forløbsoversigten for 
grundfaget side 6 (120 ECTS) samt af følgende to discipliner på i alt 15 ECTS, der er placeret på 
studiets 5. semester: 
 
Dimensionskursus i sprog (Linguistic Subject) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 
 3 ugentlige timer i 5. semester. Vægtning: 7,5 ECTS 
 
b.  Undervisningsfagets mål og indhold: 
 

Målet med kurset er at sætte den studerende i stand til at formulere, afgrænse, besvare og 
formidle problemstillinger indenfor det lingvistiske felt, samtidig med at den studerende får 
grundig indsigt i et afgrænset lingvistisk-kulturelt emne og dets betydning for kulturforståelse. 
Emnet skal være relevant for sprog-kultur dimensionen og have relation til et af de 
sprogvidenskabelige områder, der er gennemgået i sprogkurserne (eks. brug af metaforer og 
metonymier, sproglig relativitet, sproghandlinger). Der gennemgås et læsepensum på 600 - 
800 normalsider. 

 
c.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

 
Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, øvelser 
og e-læring. 

 
d.  Eksamensfordringer: 
 

Ved eksamen skal den studerende vise evne til systematisk fremstilling og relevant 
eksemplificering ved besvarelse af en givet problemformulering som er stillet af underviseren. 
Derudover skal den studerende vise evne til teoretisk og metodisk refleksion i forbindelse med 
problemformuleringen samt evne til at mestre formalia i forbindelse med hjemmeopgaver 
(henvisninger, bibliografi, etc.) 
 

e.      Eksamensbestemmelser:  
 
Eksamen består af to hjemmeopgaver som afleveres i semesterets løb på tidspunkter fastsat af 



underviseren og annonceret ved kursets begyndelse. Opgaverne stilles af underviseren. Disse 
skal være i overensstemmelse med ”Opgavevejledning og formalia i skriftlige opgaver” ved 
Center for Spansk. Opgaven udarbejdes på spansk.  

         Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 
Sideomfang: 5 normalsider 
Gruppeprøve: Nej   
Censur:  Intern 
Bedømmelse:     13-skala. Sprogfærdigheden skal bedømmes til  
 bestået for at eksamen er bestået 
Vægtning:  7,5 ECTS 

 
Dimensionskursus i historie og samfundsforhold (Social/Historical Subject) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 
 3 ugentlige timer i 5. semester. Vægtning: 7,5 ECTS 
 
b.  Undervisningsfagets mål og indhold: 
  

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at formulere, afgrænse, besvare og 
formidle problemstillinger indenfor det historiske og samfundsfaglige felt, samtidig med at 
den studerende får et grundigt kendskab til et historisk eller samfundsfagligt emne indenfor 
det spansktalende område. Med udgangspunkt i forskellige teksttyper, der behandler det 
konkrete emne, skal den studerende opnå kendskab til en række metoder, teoretiske rammer 
og begreber, der sætter dem i stand til på tilfredsstillende vis at arbejde med historiske og 
samfundsfaglige emner indenfor rammerne af et sprogstudium. 
Ved kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig argumentation. Eksempler 
på teoretiske tilgange er begrebshistorie, erindringshistorie, mikrohistorie eller 
samfundsteorier, som for eksempel Anthony Giddens’ strukturationsteori. Det er ligeledes 
muligt at inddrage teoretiske rammer som semiotik eller diskursanalyse. Der gennemgås et 
læsepensum på 600 - 800 normalsider. 

 
c.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

 
Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, øvelser 
og e-læring. 

 
d.  Eksamensfordringer: 
 

I de to hjemmeopgaver prøves den studerende i formulering, afgrænsning og besvarelse af 
problemstillinger indenfor kursets emne. 
 

e.      Eksamensbestemmelser:  
 
Eksamen består af to hjemmeopgaver, som afleveres i løbet af semesteret på tidspunkter 



fastsat af underviseren og annonceret ved kursets begyndelse. Opgaverne stilles af 
underviseren. Disse skal være i overensstemmelse med ”Opgavevejledning og formalia i 
skriftlige opgaver” ved Center for Spansk. Opgaven udarbejdes på spansk.  

         Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 
Sideomfang: 5 normalsider 
Gruppeprøve: Nej 
Censur:  Intern 

 Bedømmelse:        13-skala. Sprogfærdigheden skal bedømmes til  
                    bestået for at eksamen er bestået. 

Vægtning:  7,5 ECTS 
 
 
Rettelsesbladet træder i kraft 01.09.2006.  
 
 
Godkendt af studienævnet for Spansk den 18. maj 2006. 
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