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Faglig del 
 
I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen med 
centralt fag i spansk og kandidatuddannelsen 
med tilvalg i spansk 
 
 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne udbydes kandidatuddannelsen med cen-
tralt fag i spansk og kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk. 
 
 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
 
§ 1 Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk 
Den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i spansk er et fuldtids-
studium, hvor de to år bruges på to fag. Således anvendes de 70 ECTS på 
spansk og de 50 ECTS på et andet fag end spansk. 
Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den 
studerendes samlede studieforløb. Den færdiguddannede kandidat skal have 
opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer ham/hen-
de til at varetage et bredt spektrum af erhvervsfunktioner.  
 
Enhver kandidatuddannelse giver adgang til at søge ind på en ph.d. uddan-
nelse.  
 
Formålet med uddannelsen er at erhverve en række generelle og fagspeci-
fikke kompetencer i spansk, samt almene humanistiske kompetencer.  
 
Generelle, akademiske kompetencemål 
Den studerende skal opnå: 

1. evne til at afgrænse og definere et fagligt problem 
2. evne til tilegnelse af ny viden og formålsbestemt anvendelse heraf  
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3. evne til søgning, analyse og forståelse af informationer og kritisk 
vurdering (udvælgelse og prioritering) heraf 

4. evne til arbejde med større informationsmængder og evne til at ud-
drage essensen af disse 

5. evne til at systematisere og strukturere kompleks viden 
6. evne til at indkredse og formulere udvalgte problemstillinger med 

henblik på løsning af faglige problemer 
7. evne til at indgå i en faglig dialog 
8. fortrolighed med forskningsarbejde, dvs. evne til opstilling af en 

kvalificeret problemstilling og gennemførelse af en metodisk analy-
se på baggrund af relevante data og teorier, herunder kritisk stilling-
tagen til andres arbejder 

9. evne til formidling på akademisk niveau, herunder præcis og konse-
kvent anvendelse af begreber 

10. evne til formidling af fagspecifikt stof til forskellige målgrupper 
11. evne til at indgå i og organisere samarbejde, herunder evne til at 

modtage og give konstruktiv kritik af egne og andres arbejder  
12. evne til at tilrettelægge og styre arbejdsforløb af længere varighed 
13. evne til selvstændig tilrettelæggelse af arbejdstid og prioritering af 

arbejdsopgaver, herunder overholdelse af tidsfrister og formalia 
14. evne til at anvende IT som redskab i forbindelse med såvel informa-

tionssøgning som mundtlig og skriftlig fremstilling 
 

Fagspecifikke kompetencemål 
Uddannelsen giver systematisk viden på meget højt niveau om sproglige, 
kulturelle og historisk/samfundsmæssige aspekter af den spansktalende 
verden. Det kontrastive aspekt i uddannelsens sproglige dimension samt det 
gennemgående fokus på sammenhængen mellem sprog og kultur og på kul-
turforskelle giver kandidaterne stærke interkulturelle kompetencer (kultur-
formidling). 
 
Faglige kompetencer: 

1. sikker mundtlig og skriftlig udtryksevne i spansk på et højt niveau 
2. oversættelse mellem spansk og dansk under hensyntagen til sprog-

lig korrekthed, stilniveau og situation 
3. fortrolighed med fonetiske aspekter af det spanske sprog, herunder 

kendskab til lokale varianter 
4. fortrolighed med grammatiske discipliner (syntaks, semantik, prag-

matik) og sprogvidenskabelige områder 
5. fortrolighed med tilegnelse af og undervisning i fremmedsprog 
6. sikkerhed i analyse af historiske/samfundsmæssige fænomener 
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7. fortrolighed med historiske teorier og metoder 
8. fortrolighed med kontekstualisering af kulturelle fænomener, her-

under litterære 
9. sikkerhed i analyse og fortolkning af kulturelle udtryk (genrer) 

10. sikkerhed i perspektivering af kulturelle fænomener i forhold til 
den spansktalende verden 

11. fortrolighed med interkulturel analyse i selve den spansktalende 
verden samt den spansktalende verden i forhold til Danmark  

12. fortrolighed med kulturelle og interkulturelle teorier og metoder 
 
Intellektuelle kompetencer 

1. evne til at kunne forstå og anvende akademiske tekster skrevet på 
spansk, engelsk og på de skandinaviske sprog 

2. evne til skriftlig og mundtlig argumentation på spansk og dansk på 
højt niveau 

 
Praksiskompetencer 

1. varetagelse af erhvervsfunktioner, der indbefatter spansk sprog og 
kultur og historie 

2. undervisning i faget spansk på gymnasialt niveau 
3. deltagelse i forskningsarbejde inden for fagets discipliner 
4. præsentation af stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og un-

der inddragelse af egnede medier 
5. kommunikation med specialister og almenkyndige om faglige pro-

blemer 
 
Specialet giver endvidere følgende praksiskompetencer: 

1. selvstændig beslutningstagning på grundlag af gennemførte under-
søgelser, der tilvejebringer det nødvendige beslutningsgrundlag 

2. gennemførelse af udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige 
og teoretiske metoder 

3. mod til at gå nye veje med hensyn til eksperimentelle metoder og 
anvendelse af samme i nye sammenhænge 

 
En kandidatuddannelse på 70 ECTS i kombination med et centralt fag på 
bacheloruddannelsen på 135 ECTS inden for samme fag som kandidatud-
dannelsen og et relevant sidefag på 95 ECTS (45 ECTS på bachelorniveau 
og 50 ECTS på kandidatniveau) giver undervisningskompetence inden for 
gymnasiesektoren i begge fag.  
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I kandidatuddannelsen som centralt fag indgår som konstituerende fag sær-
fag og åbne fag. Dertil kommer specialet.  
 
‘Særfag’ er undervisningsfag, hvis faglige indhold er nærmere bestemt i 
studieordningen.  
 
‘Åbne fag’ er undervisningsfag, som Studienævn for Fremmedsprog kan 
godkende som understøttende den faglige profil, og/eller som kan give den 
studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen en særlig toning. 
Studienævnet vurderer ved godkendelsen af semestrets udbud af åbne fag, 
om faget er konstituerende. Godkendelse af åbne fag sker under forudsæt-
ning af, at der i eksamensopgaven indgår aspekter, synsvinkler og/eller ma-
teriale, der er relevante for en kandidatuddannelse i spansk. 
 
Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk (70 ECTS) består af: kon-
stituerende fag på 40 ECTS. Heraf udgør særfag 20 ECTS og åbne fag 20 
ECTS. Kandidatspeciale udgør 30 ECTS 
 
 
§ 2. Kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk 
Tilvalg i spansk på kandidatniveau er et fuldtidsstudium, der udgør 50 
ECTS på kandidatuddannelsen, og som er en naturlig fortsættelse af tilval-
get på 45 ECTS på bacheloruddannelsen.  
 
En kandidatuddannelse med centralt fag på 70 ECTS og tilvalg på 50 
ECTS giver undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren. 
 
Et tilvalg i spansk er en uddannelse med en bred vifte af erhvervskompe-
tence. Den giver en systematisk viden om sproglige, kulturelle og sam-
fundsmæssige aspekter af den spansktalende verden (Spanien og Latiname-
rika). Tilvalg i spansk er en uddannelse, der er komplementarisk til en kan-
didatuddannelse i et andet fag og målet er at de studerende kan opnå kvali-
fikationer og kompetencer specielt til at beskæftige sig med gymnasial ud-
dannelse i kombination med en kandidatuddannelse i eksempelvis sprog, 
historie eller statskundskab. Via disse kombinationer kan de studerende få 
mulighed for fx at udvikle en karriere inden for statskundskab eller journa-
listik med en særlig tone i Spanien og Latinamerika. Endvidere kan de til-
egne sig kompetencer, som vil give mulighed for beskæftigelse inden for fx 
internationale organisationer, formidling og oversættelse. 
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Fagspecifikke kompetencemål 
Uddannelsen giver systematisk viden på meget højt niveau om sproglige, 
kulturelle og historisk/samfundsmæssige aspekter af den spansktalende ver-
den. Det kontrastive aspekt i uddannelsens sproglige dimension samt det 
gennemgående fokus på sammenhængen mellem sprog og kultur og på kul-
turforskelle giver kandidaterne stærke interkulturelle kompetencer (kultur-
formidling). 
 
Hvad angår de i studieordningen nævnte ‘Generelle kompetencer’, henvises 
til § 1. 
 
Faglige kompetencer: 

1. mundtlig og skriftlig udtryksevne i spansk på et højt niveau 
2. oversættelse mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig 

korrekthed, stilniveau og situation 
3. fortrolighed med fonetiske aspekter af det spanske sprog, herunder 

kendskab til lokale varianter 
4. fortrolighed med grammatiske discipliner (syntaks, semantik, pragma-

tik) 
5. fortrolighed med tilegnelse af og undervisning i fremmedsprog 
6. sikkerhed i analyse af historiske/samfundsmæssige fænomener 
7. fortrolighed med historiske teorier og metoder 
8. fortrolighed med kontekstualisering af kulturelle fænomener, herunder 

litterære 
9. sikkerhed i analyse og fortolkning af kulturelle udtryk (genrer) 

10. sikkerhed i perspektivering af kulturelle fænomener i forhold til den 
spansktalende verden 

11. fortrolighed med kulturelle og interkulturelle teorier og metoder 
 
Intellektuelle kompetencer 

1. evne til at kunne forstå og anvende akademiske tekster skrevet på 
spansk, engelsk og på de skandinaviske sprog 

2. evne til skriftlig og mundtlig argumentation på spansk og dansk på 
højt niveau 

 
Praksiskompetencer 

1. varetagelse af erhvervsfunktioner, der indbefatter spansk sprog og kul-
tur og historie 

2. undervisning i faget spansk på gymnasialt niveau 
3. deltagelse i forskningsarbejde inden for fagets discipliner 
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4. præsentation af stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under 
inddragelse af egnede medier 

5. kommunikation med specialister og almenkyndige om faglige proble-
mer 

 
Tilvalget (50 ECTS) er placeret på kandidatuddannelsens 1. og 2. semester 
og består af særfag på 40 ECTS og valgfag på 10 ECTS.  
 
Tilvalgets valgfag, der godkendes af studienævnet, giver den studerende 
mulighed for at uddybe sit kendskab til områder med relevans for spansk 
og/eller opnå en bredere kompetence herindenfor. Valgfag skal være rele-
vant(e) for det centrale fag (f.eks. gymnasiepraktik). 
 
 
§ 3. Adgangskrav:  
 
Retskrav 
 
En bestået bacheloruddannelse ved universitetet giver ret til optagelse på 
den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bachelorud-
dannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitet i direkte forlæn-
gelse af den afsluttende bacheloruddannelse.  
 
For kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk omfatter dette følgende 
bacheloruddannelser: 
 
En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i spansk. 
 
For kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk omfatter dette følgende ba-
cheloruddannelser: 
 
Alle to-faglige bacheloruddannelser med tilvalg (45 ECTS) i spansk.  
 
Adgang i øvrigt 
 
På kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk kan optages enhver, som 
har bestået en BA-uddannelse med spansk som centralt fag fra Syddansk 
Universitet eller et andet dansk universitet, eller fra ethvert udenlandsk uni-
versitet med en sammenlignelig studiestruktur og et tilsvarende fagligt ni-
veau. Studienævnet kan dispensere fra denne regel og optage studerende på 
kandidatuddannelsen, der ikke formelt opfylder ovennævnte krav, men al-
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ligevel kan godtgøre at besidde kvalifikationer svarende til BA-grundud-
dannelsen med et væsentligt spanskfagligt indhold. 
 
På kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk kan optages enhver, som har 
bestået en BA-uddannelse med spansk som tilvalg fra Syddansk Universitet 
eller et andet dansk universitet, eller fra ethvert udenlandsk universitet med 
en sammenlignelig studiestruktur og et tilsvarende fagligt niveau. Studie-
nævnet kan dispensere fra denne regel og optage studerende på tilvalget, 
der ikke formelt opfylder ovennævnte krav, men alligevel kan godtgøre at 
besidde kvalifikationer svarende til tilvalget på 45 ECTS med et væsentligt 
spanskfagligt indhold. 
 
 
§ 4. 
Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk og kandidatuddannelsen 
med tilvalg i spansk giver ret til betegnelsen: 
cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) med efterfølgende angivelse af 
uddannelsens fagbetegnelse (spansk). På engelsk: Master of Arts efterfulgt 
af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk (Spanish). 
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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt  
 
Forløbsmodel – Placering af undervisning og eksamen  
 
§ 5. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk (70 ECTS) 
 
Undervisnings-
fag 

  Undervisningens placering 
(Ugentlige timer) 

Eksamens 
placering 

Åbne 
fag 

Særfag 
 

Projektorienteret 
forløb (praktik) 

ECTS-
vægt 

Titel på  
undervisnings-
fag 

Disciplin-
ansvarligt 

institut 

Beskr. 
i § 

1. 
semester 

2. 
semester 

3. 
semester 

4. 
semester* 

 
Semester 

    

Kulturelt emne 
i kontekst 
 
 
Sproglige kon-
traster: 
spanskdansk 
 
 
Åbent fag. 
F.eks. 
Fremmed- 
sprogstil. og 
pæda. 
 
Åbent fag II 
 
Speciale 

ILKM & 
IHKS 

 
 

ISK 
 
 
 
 

ISK 

15 
 
 
 

16 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

17 
 

18 

Her læses 
3. semester 
af tilvalget 
(30 ECTS) 

4 
 
 
 

Her læses 
endvidere 
20 ECTS 

af tilvalget   
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 

2 
 
 

2-4 (af-
hænger af 
det valgte 

fag) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

3. 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 

30 
 
* I dette semester anbefales udlandsophold 
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Forløbsmodel – Placering af undervisning og eksamen (tilvalg i spansk på den to-faglige kandidatuddannelse) 
§ 6. Kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk (50 ECTS) 
 
Undervisningsfag   Undervisningens placering 

(Ugentlige timer) 
Eksamens 
placering 

Åbne 
fag 

Sær-
fag 

 

Projektorien-
teret forløb 
(praktik) 

ECTS-
vægt 

Titel på undervis-
ningsfag 

Disciplinansvarligt 
institut 

Beskr. 
i § 

1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

Semester     

Sproglige kontraster: 
spansk-dansk 
 
Dim.kursus i historie 
& samfundsf.* 
 
Dim.kursus i sprog* 
 
Kulturelt emne i  
kontekst 
 
Fremmed spr. tilegn. 
og pæda. (valgfag) 
 
 
Skr. sprogp. og  
gram. 3 

ISK 
 
 

IHKS 
 
 

ISK 
 

ILKM & IHKS 
 
 

ISK 
 
 
 

ISK 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 

3 
 
 

3 
 
4 
 
 

Her læses endvide-
re 10 ECTS af det 

centrale fag (et 
andet fag) 

 

Her læses 
centralt fag i 
et andet fag. 

1. 
 
 

2. 
 
 

2. 
 

2. 
 
 

1. 
 
 
 

1. 
(Består af 2 

prøver: 1 
medio sem. 
og 1 ultimo 

sem.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

10 
 
 

10* 
 
 

10* 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
(Hver prø-
ve vægter 

med 5 
ECTS; i alt 
10 ECTS) 

* Den studerende vælger enten dimensionskursus i Historie & samfundsforhold eller dimensionskursus i Sprog afhængig af udbuddet det pågældende semester. 
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Eksamensoversigt  
 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk (70 ECTS) 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: 
Prøveform Censur Prøvens 

Varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr. 

i § 

Kulturelt emne i kontekst* Hjemmeopgave Ekstern  7-trinsskala 10 15 
Sproglige kontraster: spansk-dansk 
Konstrativ grammatik 
Fonetik 

 
Skriftlig 
Skriftlig 

 
Ekstern 
Intern 

 
5 t 
3 t 

 
7-trinsskala  
7-trinsskala 

 
5 
5 

 
16 

Åbent fag I  
F.eks. fremmedsprogstilegnelse- og pædagogik  

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

 
10 

 
17 

Åbent fag II Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

10 17 

Speciale  Hjemmeopgave Ekstern  7-trinsskala 30 18 
ECTS i alt:     70  

 
*Begge eksaminer skal bestås i samme eksamenstermin for at kurset er bestået 
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§ 8. Kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk (50 ECTS) 
 
 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens 
Varighed 

Vurdering ECTS- 
vægt 

Beskr. 
i § 

Sproglige kontraster: spansk-dansk 
Konstrativ grammatik 
Fonetik 

 
Skriftlig 
Skriftlig 

 
Ekstern 
Ekstern 

 
5 t 
3 t 

 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

 
5 
5 

19 

20 Dimensionskursus i historie & samf.* eller 
Dimensionskursus i sprog* 

2 bundne 
hjemmeopgaver  

Intern 
 

3 dage 
 

7-trinsskala 
 

10 
 21 

Kulturelt emne i kontekst Hjemmeopgave Ekstern  7-trinsskala 10 22 
Valgfag: 
F.eks. fremmedsprogstilegnelse- og pædagogik 

Afhænger af de 
udbudte fag 

Afhænger af de ud-
budte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

Afhænger af 
de udbudte fag 

10 23 

Skriftlig sprogproduktion og grammatik 3 B. hjemmeopgave 
Skriftlig 

Intern 
Ekstern 

3 dage 
5 timer 

B/IB 
7-trinsskala 

5 
5 

24 
 

ECTS i alt:     50  
 
*Den studerende skal vælge enten dimensionskursus i Historie & samfundsforhold eller dimensionskursus i Sprog 
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for  
 faget  
 
 
 
§ 9. I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studie-
ordningens afsnit IV findes definitioner af  
 
• ECTS. (Det europæiske meritoverførselssystem, der er oprettet under 

ERASMUS-programmet.) ECTS-point er en værdi, der tillægges 
kursusenheder med henblik på at beskrive den arbejdsindsats, som 
kræves fra de studerende for at gennemføre dem. 60 ECTS-points 
svarer til 1 årsværk, 30 ECTS-points svarer til 0,5 årsværk etc. (§ 26)  

• Typeenheder. Herved forstås ethvert typografisk element, d.v.s. ikke 
blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. (§ 28) 

• Normalsider. 1 normalside = 2100 typeenheder (§ 27) 
Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 
• Kandidatspeciale (§ 16)  
• Resumé i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale (§ 

17) 
• Interne og eksterne prøver (§ 6) 
• Stave- og formuleringsevne (§ 9) 
• Individuelle prøver (§10) 
• Eksamenssprog (§ 11) 
• Webhenvisninger i specialer og andre skriftlige hjemmeopgaver (§ 

18) 
• Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen (§ 13) 
• Regler for studieaktivitet (§ 31) 

 
 
§ 10. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv 
og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv 
forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (al-
mindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc). 
Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved 
aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med 
tilfredsstillende forstås, at de skriftlige oplæg og opgaver bedømmes til be-
stået.  
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§ 11. Højst 2 studerende kan sammen bidrage til de skriftlige eksamensop-
gaver i disciplinerne Kulturelt emne i kontekst (§§ 15 og 22) og Specialet 
(§ 18). Opgavens omfang er i givet fald det dobbelte af det, der står anført i 
eksamensbestemmelserne for de enkelte fag. Den enkelte studerendes bi-
drag skal klart fremgå, således at der kan ske en individuel bedømmelse. 
 
§ 12. Der er mulighed for at få merit for et af fagene på baggrund af et pro-
jektorienteret forløb (praktikophold). Reglerne for meritoverførsel af prak-
tikophold er følgende: 
Studerende, der har skaffet sig en praktikplads, kan søge studienævnet om 
at få meritoverført praktikopholdet. Det skal klart fremgå af ansøgningen, 
hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for ud-
dannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at virksom-
heden har godkendt forløbet.  
 
Der indgås en praktikaftale mellem studienævnet, den studerende og prak-
tikstedet. Der udpeges blandt fagets videnskabelige personale en praktik-
vejleder, som er fagligt tilsynsførende.  
 
Praktikvejlederen skal i rimeligt omfang (dette afgøres af studienævnet) 
vejlede den pågældende studerende i forbindelse med praktikforløbet. Prak-
tikvejlederen vil typisk også være eksaminator for den studerendes praktik-
opgave. Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering dis-
pensere fra ovenstående. 
 
Den studerende skal ved praktikforløbets slutning aflevere en rapport på 15 
normalsider til studienævnet. Opgaven skal dokumentere at det faglige ind-
hold, som den studerende har påberåbt sig i ansøgning om praktikforløbet, 
har været tilfredsstillende. Studienævnet udpeger en eksaminator til at be-
dømme rapporten. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt rap-
porten bedømmes til ikke bestået, kan praktikopholdet ikke meritoverføres.  
 
§ 13. Når der i eksamensbestemmelserne for de enkelte discipliner står an-
ført, at alle hjælpemidler kan benyttes, skal dette forstås som alle skriftlige 
hjælpemidler. Herved forstås bøger, artikler og den studerendes eget skrift-
lige materiale i papirbaseret eller elektronisk form. 
 
§ 14. For skriftlige eksaminer, hvortil computer er tilladt, gælder:  
»Det Humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anven-
delse af de studerendes egne computere«:  
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Intern%
20information/Materialesamling.aspx  
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II.  Beskrivelse af discipliner på kandidat-
uddannelsen med centralt fag i spansk og 
kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk 

 
 
 
A. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk  
 
 
Særfag 
 
§ 15. Kulturelt emne i kontekst (Cultural subject in context) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 4 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• have en grundig indsigt i kursets emne 
• kunne formulere, afgrænse og besvare problemstillinger inden for 

kursets emne og med anvendelse af relevante teorier og begreber 
• kunne forholde sig kritisk og reflekterende til de anvendte teorier 

og begreber  
• kunne placere og diskutere en given problemstilling inden for ram-

merne af sprog- og kulturstudiets tre dimensioner, henholdsvis lit-
teratur og kultur, historie og samfundsforhold, og lingvistik 

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Ved kurset introduceres et afgrænset emne eller tema med reference til 

den spansktalende verden. Emnet vil tage afsæt enten i studiets litteræ-
re/kulturelle eller historiske/samfundsfaglige dimension, men på en så-
dan måde at det er muligt at diskutere begge disse dimensioner i for-
hold til emnet samtidig med at den sproglige dimension ligeledes ind-
drages. Ved kurset lægges vægt på træning af sproglige færdigheder i 
mundtlig og skriftlig spansk. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 

obligatoriske studenteroplæg, e-læring og vejledning i udarbejdelse af 
hjemmeopgaven. 
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e)  Pensum: 
 600-800 sider 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på 

kandidatuddannelsen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-
rende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især nr. 1, 4, 
6, 7 og 12, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i 
henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-
rakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 

Det er en forudsætning for at gå til eksamen i disciplinen (hjemmeop-
gaven), at den studerende i løbet af kurset har lavet en synopsis (max. 
3 sider) efterfulgt af mundtlig fremlæggelse om et afgrænset emne in-
den for faget. Ved undervisningens begyndelse meddeler undervise-
ren tidspunkt for aflevering af synopsis og gennemførelse af fremlæg-
gelsen.  

  
Hjemmeopgaven skrives på spansk. 

 
Prøveform:  Fri hjemmeopgave 
Omfang:  20-25 sider pr. studerende.  
Bidrag fra  
flere studerende: Ja, max. 2 studerende. Det skal nøje fremgå af be-

svarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af 
opgaven. Der gives individuelle karakterer.  

Censur: Ekstern 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal være til bestå-

et for at eksamen er bestået. 
Vægtning:  10 ECTS    
 
 

§ 16. Sproglige kontraster: spansk – dansk  
  (Linguistic Contrasts: Spanish – Danish) 
 
Modulet »Sproglige kontraster« består af kurserne »Kontrastiv grammatik« 
(se nedenfor I) og »Fonetik« (se nedenfor II). I begge forløb fokuseres der 
hovedsageligt på de kontrastive aspekter mellem det spanske og danske 
sprog samtidigt med at de teoretiske forudsætninger for hvert fag eksplici-
teres. 
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I  Kontrastiv grammatik (Contrastive grammar) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 
• være i stand til at formidle, sammendrage og evt. opstille væsent-

lige grammatiske regler for det spanske sprog i et klart og forståe-
ligt dansk (eksempelvis til førsteårsstuderende)  

• kunne belyse kontrastive aspekter mellem dansk og spansk ud fra 
en traditionel grammatisk tilgang og ligeledes ud fra nyere, mere 
teoretisk funderede beskrivelser  

• formå at kommentere afgrænsede problemstillinger inden for den 
spanske grammatik ud fra autentiske eksempler 

• demonstrere viden om udvalgte teoretiske problemstillinger inden 
for den spanske grammatik. 

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Vægten i kurset lægges på kontrastive aspekter mellem dansk og 

spansk, der belyses såvel ud fra en traditionelt grammatisk tilgang som 
mere teoretisk funderede beskrivelser, der tager afsæt i nyere forsk-
ning inden for det valgte emne. Som eksempler kan nævnes typiske 
grammatiske emner, som f.eks. ser vs. estar, præteritum vs. imperfek-
tum, se-konstruktioner og modus; sociolingvistiske emner, som f.eks. 
sprogpolitik, herunder kønsneutral sprogbrug, og pragmatiske emner, 
som f.eks. skiftende tiltaleformer (f.eks. tú vs usted) i de spansktalen-
de lande. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-læ-
ring, oplæg, afleveringsopgaver og kommentering af tekster. 

 
e) Pensum: 
 Maks. 250 sider 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidat-

uddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stu-
derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 
den studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især 
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1, 2, 5, 6, 10 og 11. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 

Eksamen består af en teoretisk og en praktisk del. Til den teoretiske 
del skal den studerende beskrive sproglige fænomener ud fra et kon-
trastivt perspektiv med udgangspunkt i det materiale, der er blevet 
gennemgået i løbet af kurset. Der stilles tre overordnede teoretiske 
spørgsmål, hvoraf to skal besvares. Til den praktiske skal den stude-
rende kommentere autentiske tekster eller teksteksempler under ind-
dragelse af den læste litteratur. Der stilles 7 kommenteringsspørgsmål. 
Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. 

 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed: 5 timer 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte 
Computer: Tilladt 
Censur:  Ekstern 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 
II  Fonetik (Phonetics) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 
• have opnået et elementært kendskab til artikulatorisk beskrivelse 

af spanske lyde enkeltvis og i sammenhæng, spansk prosodi, samt 
kendskab til de vigtigste regionale varianter 

• kunne redegøre for karakteristiske forskelle mellem spansk og 
dansk udtale  

• kunne anvende de to foregående punkter til at identificere udtale-
fejltyper, der er karakteristiske for danskere. 

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Kurset giver en introduktion til elementær spansk fonetik med vægt på 

de kontrastive aspekter mellem dansk og spansk. Kurset har en teore-
tisk dimension, hvor der gennemgås fonetiske begreber og fænomener, 
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og en anvendt dimension, hvor der fokuseres på udtaleforskelle mel-
lem dansk og spansk og karakteristiske udtalefejl hos danskere. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, afleveringsop-
gaver og øvelser, herunder øvelser i sproglaboratoriet, og e-læring. 

 
e) Pensum: 
 Maks. 150 sider. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidat-

uddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad en stude-
rendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 
studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især 1, 2, 
5, 6, 10 og 11. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af mål-
beskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 

Den studerende præsenteres for et audiofragment (maks. 5 minutter), 
hvor en dansk spanskelev taler spansk; til dette fragment stilles tre 
spørgsmål vedrørende vedkommendes udtale. Der besvares maks. 8 
teoretiske spørgsmål inden for elementære fonetiske emner, herunder 
prosodi. Prøvens aflægges på spansk eller dansk efter den studerendes 
eget valg.  

 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 

 Varighed: 3 timer  
Hjælpemidler: Tosprogede ordbøger 
Computer: Ikke tilladt 
Censur:  Ekstern 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 
§ 17. Åbne fag (Electives) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 Typisk to timer ugentligt i to fag i 3. semester 
 Vægtning: i alt 20 ECTS. (10 ECTS pr. åbent fag)  
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b)  Målbeskrivelse: 
Den studerende skal efter endt kursus 
• have uddybet sit kendskab til områder med relevans for spansk 
• have opnået en bredere kompetence inden for litteratur, kultur, 

sprog og historie og samfundsforhold inden for det spansksproge-
de område 

 
Åbne fag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere lærean-
stalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for 
spansk og/eller det spansksprogede område. Hvis en studerende ønsker 
at tage åbne fag ved en anden højere læreanstalt eller et andet studie-
nævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende henvende 
sig til Studienævnet for Fremmedsprog og sikre sig, at valgfaget kan 
godkendes. 

 
c)  Undervisningens indhold 
 Valgfag omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne 

eller felt inden for spansk og/eller det spansksprogede område.  
 Beskrivelse af de åbne fag vil fremgå af kataloget over udbud af åbne 

fag på kandidatuddannelsen og som valgfag på tilvalg, som udsendes 
hvert semester. Faget skal være godkendt af Studienævn for Fremmed-
sprog.  

 Det anbefales at følge kurset »Fremmedsprogstilegnelse- og pædago-
gik«, som med intervaller udbydes af spansk studienævn. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag, e-

læring. 
 
e)  Pensum: 
 Afhænger af de valgte fag. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 

Den studerende skal ved emneprøven dokumentere et grundigt kend-
skab til det pågældende emne og forskningslitteraturen om det. Der 
lægges vægt på selvstændig beherskelse af stoffet. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Afhænger af det valgte fag.  
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§ 18. Speciale (Thesis) 
 
a)  Omfang: 

Specialet udarbejdes i 4. semester og afslutter uddannelsen.  
Vægtning: 30 ECTS. 
 

b)  Målbeskrivelse: 
Den studerende skal 
• kunne afgrænse og definere et emne for specialet og med udgangs-

punkt heri formulere en klar videnskabelig problemstilling, som er 
produktiv i forhold til det valgte område  

• kvalificeret kunne redegøre for relevant forskningslitteratur 
• kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse 

ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 
• kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og priori-

tere forhold, der er væsentlige for emnet 
• kritisk og selvstændigt kunne undersøge, analysere og diskutere det 

faglige problem på baggrund af beskrevne intentioner ved hjælp af 
relevante faglige teorier og metoder og kunne argumentere på et 
holdbart videnskabeligt grundlag 

• kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange 
• kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt 

fremstillingsform, der lever op til videnskabelige krav om analyse, 
argumentation og dokumentation  

• kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vur-
dere stærke og svage sider i eget arbejde 

• på spansk/dansk i resumeform kunne gøre rede for arbejdets inten-
tioner, fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater.  

 
c)  Specialets indhold og emne: 

Specialet er en større skriftlig opgave, der giver den studerende mulig-
hed for på egen hånd at fordybe sig i et emne inden for spansk og her-
igennem dokumentere sin evne til at anvende videnskabelig metode. 
Specialets emne vælges af den studerende i samråd med en af fagets 
faste undervisere, der fungerer som vejleder. Det tilrådes, at den stude-
rende allerede i starten af 3. semester overvejer specialeemne og tager 
kontakt til en vejleder. 
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Specialet skal være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og 
formelle kriterier for skrivning af opgaver« ved spanske studier.  
 
Specialeemnet skal entydigt ligge inden for spanskstudiets dimen-
sioner. 

 
Specialeemnet skal godkendes af en vejleder. Under arbejdet med spe-
cialet har den studerende mulighed for at konsultere sin vejleder om 
strukturering og metodespørgsmål. 

 
Specialet indleveres i 3 eksemplarer på sekretariatet ledsaget af en 
blanket med oplysning om, hvorvidt det efter bedømmelsen kan udlå-
nes. 

 
d)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til specialeformen og niveauet på kandidatuddan-

nelsens sidste semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-
rendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i § 1 nævnte intel-
lektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil forløbet understøtte alle 
punkter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskri-
velsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.  

  
e)  Eksamensbestemmelser: 

Specialeafhandlingen er en skriftlig hjemmeopgave. I forbindelse med 
godkendelsen af specialeemnet aftaler vejlederen og den studerende en 
frist for aflevering af specialet. Denne frist må ikke overstige 6 måne-
der. Indgåelse af specialekontrakten er samtidig en eksamenstilmel-
ding, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Specialet kan skrives 
på spansk eller dansk efter den studerendes eget valg. 

 
Prøveform: Kandidatspeciale 
Flere studerende kan bidrage til specialet: Ja. Maks. 2 studerende. 

Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvil-
ke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. 

Sideomfang pr. studerende, speciale: 60-100 normalsider inkl. resu-
mé, citater, bibliografi, fodnoter, tabeller, grafer og eksempler (et 
evt. mere omfattende eksempelmateriale samt evt. billeder og fotos 
placeres i et appendiks, der ikke er inkluderet i omfangsangivelsen) 

Sideomfang pr. studerende, resumé: ca. 3 sider. 
Resumé: spansk, hvis afhandlingen skrives på dansk; dansk hvis af-

handlingen skrives på spansk. 
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Censur: Ekstern. 
Bedømmelse: 7-trinsskala. Vurderingen af specialeresuméet kan påvir-

ke den samlede karakter i opadgående eller nedadgående retning. 
Vægtning: 30 ECTS. 
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B. Kandidatuddannelsen med tilvalg i spansk 
 
 
 
Særfag 
 
§ 19. Sproglige kontraster: spansk – dansk  
 (Linguistic Contrasts: Spanish – Danish) 
 
Modulet »Sproglige kontraster« består af kurserne »Kontrastiv grammatik« 
(se nedenfor I) og »Fonetik« (se nedenfor II). I begge forløb fokuseres der 
hovedsageligt på de kontrastive aspekter mellem det spanske og danske 
sprog samtidigt med at de teoretiske forudsætninger for hvert fag eksplici-
teres. 
 
I  Kontrastiv grammatik (Contrastive grammar) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 
• være i stand til at formidle, sammendrage og evt. opstille væsent-

lige grammatiske regler for det spanske sprog i et klart og forståe-
ligt dansk (eksempelvis til førsteårsstuderende)  

• kunne belyse kontrastive aspekter mellem dansk og spansk ud fra 
en traditionel grammatisk tilgang og ligeledes ud fra nyere, mere 
teoretisk funderede beskrivelser  

• formå at kommentere afgrænsede problemstillinger inden for den 
spanske grammatik ud fra autentiske eksempler 

• demonstrere viden om udvalgte teoretiske problemstillinger inden 
for den spanske grammatik. 

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Vægten i kurset lægges på kontrastive aspekter mellem dansk og 

spansk, der belyses såvel ud fra en traditionelt grammatisk tilgang som 
mere teoretisk funderede beskrivelser, der tager afsæt i den seneste 
forskning inden for det valgte emne. Som eksempler kan nævnes typi-
ske grammatiske emner, som f.eks. ser vs. estar, præteritum vs. imper-
fektum og modus; sociolingvistiske emner, som f.eks. sprogpolitik, 
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herunder kønsneutral sprogbrug, og pragmatiske emner, som f.eks. 
skiftende tiltaleformer (f.eks. tú vs usted) i de spansktalende lande. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-læ-
ring, oplæg, afleveringsopgaver og kommentering af tekster. 

 
e) Pensum: 
 Maks. 250 sider 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidat-

uddannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stu-
derendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 
den studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især 
1, 2, 5, 6, 10 og 11. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 

Eksamen består af en teoretisk og en praktisk del. Til den teoretiske 
del skal den studerende beskrive sproglige fænomener ud fra et kon-
trastivt perspektiv med udgangspunkt i det materiale, der er blevet 
gennemgået i løbet af kurset. Der stilles tre overordnede teoretiske 
spørgsmål, hvoraf to skal besvares. Til den praktiske skal den stude-
rende kommentere autentiske tekster eller teksteksempler under ind-
dragelse af den læste litteratur. Der stilles 7 kommenteringsspørgsmål. 
Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. 

 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed: 5 timer 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte 
Computer: Tilladt 
Censur:  Ekstern 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 
II  Fonetik (Phonetics) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS. 
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b)  Målbeskrivelse: 
Den studerende skal efter endt kursus 
• have opnået et elementært kendskab til artikulatorisk beskrivelse 

af spanske lyde enkeltvis og i sammenhæng, spansk prosodi, samt 
kendskab til de vigtigste regionale varianter 

• kunne redegøre for karakteristiske forskelle mellem spansk og 
dansk udtale  

• kunne anvende de to foregående punkter til at identificere udtale-
fejltyper, der er karakteristiske for danskere. 

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  
 Kurset giver en introduktion til elementær spansk fonetik med vægt på 

de kontrastive aspekter mellem dansk og spansk. Kurset har en teore-
tisk dimension, hvor der gennemgås fonetiske begreber og fænomener, 
og en anvendt dimension, hvor der fokuseres på udtaleforskelle mel-
lem dansk og spansk og karakteristiske udtalefejl hos danskere. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, afleveringsop-
gaver og øvelser, herunder øvelser i sproglaboratoriet, og e-læring. 

 
e) Pensum: 
 Maks. 150 sider. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidat-

uddannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad en stude-
rendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 
studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især 1, 2, 
5, 6, 10 og 11. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af mål-
beskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 

Den studerende præsenteres for et audiofragment (maks. 5 minutter), 
hvor en dansk spanskelev taler spansk; til dette fragment stilles tre 
spørgsmål vedrørende vedkommendes udtale. Der besvares maks. 8 
teoretiske spørgsmål inden for elementære fonetiske emner, herunder 
prosodi. Prøvens aflægges på spansk eller dansk efter den studerendes 
eget valg.  

 
Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 

 Varighed: 3 timer 
Hjælpemidler: Tosprogede ordbøger 
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Computer: Ikke tilladt 
Censur:  Intern 
Bedømmelse: 7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 

 
 
§ 20. Dimensionskursus i historie og samfundsforhold  
 (Social / Historical Subject) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 

Den studerende vælger enten dimensionskursus i Historie & samfunds-
forhold eller dimensionskursus i Sprog (se § 21) afhængig af udbuddet. 

 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• kunne afgrænse og besvare problemstillinger inden for kursets 
emne 

• kunne anvende og diskutere de teorier og begreber som introdu-
ceres ved kurset i forhold til kursets emne 

• kunne forholde sig kritisk og reflekterende til analysemateriale og 
faglitteratur med særlig henblik på ophavsbestemmelse og genre-
bevidsthed  

• kunne skrive en opgave der lever op til grundlæggende akademi-
ske krav om disponering, argumentation og dokumentation.  

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for 

det spansksprogede område. Med udgangspunkt i dette emne diskute-
res det, hvordan man kan formulere og besvare spørgsmål inden for 
det historiske eller samfundsfaglige felt. Der lægges vægt på diskus-
sionen af analysemateriale og af begreber og teorier med relevans for 
kursets emne og tilgang. Eksempler på teoretiske tilgange er begrebs-
historie, erindringshistorie, mikrohistorie, eller samfundsteorier som 
for eksempel Anthony Giddens’ samfundsteori. Det er ligeledes muligt 
at inddrage teoretiske rammer som semiotik og diskursanalyse. Ved 
kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig argumen-
tation. 

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 
 studenteroplæg, øvelser og e-læring. 
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e)  Pensum: 
 Der gennemgås et læsepensum på 400-600 normalsider. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandi-

datuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, 
især 1, 2, 5, 6, 10 og 11. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldel-
sen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Eksamen består af to hjemmeopgaver, som afleveres i løbet af seme-

steret på tidspunkter fastsat af underviseren og annonceret ved kursets 
begyndelse. Opgaverne stilles af underviseren. Disse skal være i over-
ensstemmelse med »Opgavevejledning og formalia i skriftlige opga-
ver« ved Spanske Studier. Opgaven udarbejdes på spansk. 

 
Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 
Sideomfang:  10 normalsider pr. opgave 
Flere studerende 
kan bidrage til 
besvarelsen: Nej 
Censur:  Intern 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives et karaktergennemsnit af 

begge prøver. Sprogfærdigheden skal bedømmes 
til bestået for at eksamen er bestået. 

Vægtning:  10 ECTS 
  
 
§ 21. Dimensionskursus i sprog (Linguistic Subject) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 Den studerende vælger enten dimensionskursus i Historie & Sam-

fundsforhold (se § 20) eller dimensionskursus i Sprog afhængig af ud-
buddet. 

 
b)  Målbeskrivelse: 
 Den studerende efter endt kursus  

• være i stand til at afgrænse, besvare og formidle problemstillinger 
inden for det lingvistiske fagområde, 
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• vise indsigt i et afgrænset lingvistisk-kulturelt emne og dets betyd-
ning for kulturforståelsen, 

• ud fra en givet problemformulering vise evne til systematisk frem-
stilling og relevant eksemplificering af de teorier og begreber som 
introduceres i kurset, 

• kunne skrive en opgave der lever op til grundlæggende akademiske 
krav om disponering, argumentation og dokumentation, 

• beherske formalia i forbindelse med hjemmeopgaver (henvisninger, 
bibliografi, etc.) 

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for 

det sprogvidenskabelige område. Det udbudte emne skal være relevant 
for sprog-kultur dimensionen. Eksempler på et emne kunne være 
sproglig relativitet, sproghandlinger, to-sprogethed, køn og sprog, høf-
lighed, sprogholdninger og sprogvariationer, samtaleanalyse.  

 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 

studenteroplæg, øvelser og e-læring. 
 
e)  Pensum: 
 Der gennemgås et læsepensum på 300-400 normalsider. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bache-

loruddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 
grad den studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, 
især 1, 2, 5, 6, 10 og 11. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldel-
sen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g)  Eksamensbestemmelser: 
 Eksamen består af to hjemmeopgaver som afleveres i semesterets løb 

på tidspunkter fastsat af underviseren og annonceret ved kursets be-
gyndelse. 

 Opgaverne stilles af underviseren. Disse skal være i overensstemmelse 
med »Opgavevejledning og formalia i skriftlige opgaver« ved Spanske 
Studier. Opgaven udarbejdes på spansk. 

 
Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 
Sideomfang:  10 normalsider 
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Flere studerende 
kan bidrage til 
besvarelsen: Nej 
Censur: Intern 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der giver et karaktergennemsnit af 
 begge prøver. Sprogfærdigheden skal bedømmes til 
 bestået for at eksamen er bestået 
Vægtning:  10 ECTS 

 
 
§ 22. Kulturelt emne i kontekst (Cultural subject in context) 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 4 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS  
 
b) Målbeskrivelse: 
 Den studerende skal efter endt kursus 

• have en grundig indsigt i kursets emne  
• skal kunne formulere, afgrænse og besvare problemstillinger in-

denfor kursets emne og med anvendelse af relevante teorier og 
begreber  

• skal kunne forholde sig kritisk og reflekterende til de anvendte 
teorier og begreber  

• skal kunne placere og diskutere en given problemstilling indenfor 
rammerne af sprog- og kulturstudiets tre dimensioner, henholds-
vis litteratur og kultur, historie og samfundsforhold, og lingvistik  

 
c)  Undervisningsfagets indhold: 
 Ved kurset introduceres et afgrænset emne eller tema med reference til 

den spansktalende verden. Emnet vil tage afsæt enten i studiets litteræ-
re/kulturelle eller historiske/samfundsfaglige dimension, men på en så-
dan måde at det er muligt at diskutere begge disse dimensioner i for-
hold til emnet samtidig med at den sproglige dimension ligeledes ind-
drages. Ved kurset lægges vægt på træning af sproglige færdigheder i 
mundtlig og skriftlig spansk. 
 

d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, 

obligatoriske studenteroplæg, e-læring og vejledning i udarbejdelse af 
opgaven. 
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e)  Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på 
kandidatuddannelsen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes 
præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den stude-
rende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især 1, 2, 5, 6, 
10 og 11, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i hen-
hold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakter-
bekendtgørelsen.  

  
f)  Pensum:  

800 sider 
 

g) Eksamensbestemmelser: 
Det er en forudsætning for at gå til eksamen i disciplinen (hjemmeop-
gaven), at den studerende i løbet af kurset har lavet en synopsis (max. 
3 sider) efterfulgt af mundtlig fremlæggelse om et afgrænset emne in-
den for faget. Ved undervisningens begyndelse meddeler undervise-
ren tidspunkt for aflevering af synopsis og gennemførelse af frem-
læggelsen.  
 
Hjemmeopgaven skrives på spansk. 

 
Prøveform:  Fri hjemmeopgave 
Omfang:  20-25 sider pr. studerende.  
Bidrag fra  
flere studerende: Ja, max. 2 studerende. Det skal nøje fremgå af 

besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele 
af opgaven. Der gives individuelle karakterer.  

Censur: Ekstern 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal være til be-

stået for at eksamen er bestået. 
Vægtning:  10 ECTS  
 

 
§ 23. Valgfag    
Formålet med valgfag er at give de studerende mulighed for at uddybe de-
res kendskab til områder med relevans for spansk og/eller opnå en bredere 
kompetence her inden for. Det anbefales at følge kurset »Fremmedsprogs-
tilegnelse- og pædagogik«, som udbydes af Studienævn for fremmedsprog i 
intervaller. Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere 
læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for 
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spansk. Hvis en studerende ønsker at tage et valgfag ved en anden højere 
læreanstalt eller et andet studienævn under det humanistiske fakultet, skal 
vedkommende henvende sig til Studienævnet for fremmedsprog og sikre 
sig, at valgfaget kan godkendes. 
Tilvalgets valgfag skal være relevant for det centrale fag (f.eks. gymnasie-
praktik). 
 
a)  Undervisningens omfang: 
 2-4 ugentlige timer (afhænger af det valgte fag) i 1. semester. Vægt-

ning: i alt 10 ECTS  
 
b)  Målbeskrivelse: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
c)  Undervisningens indhold: 
 Afhænger af det valgte fag 
 
d)  Undervisnings- og arbejdsformer: 
 F.eks. forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, fore-

drag, e-læring. 
 
e)  Pensum: 
 Afhænger af det valgte fag. 
 
f) Bedømmelseskriterier: 

Afhænger af det valgte fag. 
 

g)  Eksamensbestemmelser: 
 Afhænger af det valgte fag.   
 
 
§ 24. Skriftlig sprogproduktion og grammatik 3  

(Written Text Proficiency and Grammar 3) 
 
a) Undervisningens omfang:  

2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 10 ECTS. 
 
b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal kunne 
• kommunikere korrekt på spansk, dvs. overholde de grammatiske, 

leksikalske og morfologiske normer  
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• tilpasse sproget til situation og modtager  
• producere forskellige teksttyper med de dertil knyttede karakteris-

tiske diskursive, grammatiske og leksikalske træk 
• anvende fagets hjælpemidler på en relevant og konstruktiv måde 

 
c)  Undervisningsfagets indhold:  

Der arbejdes med gennemgang af relevant teori, herunder fx modta-
gerrelation og pragmatik, og tilhørende praktiske øvelser. Øvelserne 
består i oversættelser og fremstilling af forskellige teksttyper, f.eks. 
præsentationer, beskrivelser, referater og holdningstilkendegivelser. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: 
 Undervisningen omfatter oplæg ved underviser og studerende samt 

gennemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropgaver og 
andre eksempler. 

 
e)  Pensum: 
 En central grammatikbog på dansk for spansk samt kompendium/kom-

pendier. 
 
f)  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen og til eksamensformen 

og niveauet på det pågældende semester på kandidatuddannelsen læg-
ges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til 
ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere 
vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de faglige kompeten-
cer, der er beskrevet i § 1, særligt pkt. 1 og 2. Karakteren gives i hen-
hold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakter-
bekendtgørelsen. 
 

g) Eksamensbestemmelser:  
 Den studerende skal på baggrund af udleveret materiale eller spørgs-

mål udarbejde to forskellige tekster på spansk inden for to klart adskil-
te genrer (f.eks. læserbrev, dialog, essay, personligt brev), der hver 
især omhandler det emne eller de emner, som det udleverede materiale 
beskæftiger sig med. Udover produktionen af tekster skal den stude-
rende på spansk gøre rede for teksttypiske karakteristika for begge 
genrer under inddragelse af eksempler fra de producerede tekster. 

 Hvis der udleveres tekstmateriale må dette ikke overstige et omfang af 
6 normalsider. Materialet udleveres tidligst en fredag kl. 12.00 og be-
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svarelsen indleveres den efterfølgende mandag senest kl. 12.00 på se-
kretariatet.  

 
Midt i semesteret: 
Prøveform:  Hjemmeopgave (weekend) 
Sideomfang:  2-4 sider pr. genre + 1-2 sider genrerefleksion 
Censur:  Intern  
Flere studerende 
kan bidrage til 
besvarelsen: Nej 
Bedømmelse:  B/IB (én samlet vurdering)  
Vægtning:  5 ECTS 
  
Slutningen af semesteret: 

 Prøveform:  Bunden skriftlig eksamen under tilsyn 
Varighed:  5 timer 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt 
Computer: Tilladt 
Censur:  Ekstern 
Bedømmelse:  7-trinsskala  
Vægtning: 5 ECTS 
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III.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 
338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteter-
ne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2007 eller 
senere.  
 
Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning ved 
sommereksamen 2010. 
 
Studerende, der har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, og 
som ønsker at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning til studie-
nævnet herom. 
 
Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efter-
følgende at vende tilbage til en tidligere ordning. 
 
 
 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for fremmedsprog den 20. marts 
2007.     
 
 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 6. juni 2007.  
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Overgangsbestemmelser 
 

I samtlige tilfælde overføres den opnåede karakter direkte. I de tilfælde, 
hvor en eksamen fra 2003-studieordningen har B/IB, overføres denne be-
dømmelse, selv om der i 2007-studieordningen måtte være indført 7-trins-
skala. 
 
 
 
 
KANDIDATUDDANNELSEN 
 
Studieordning 2003 og 2003  
(revideret 2004) 

Studieordning 2007 ECTS 

Oversættelse spansk-dansk Valgfag 10 

Grammatisk beskrivelse Sproglige kontraster: spansk-dansk 10 
Oversættelse dansk-spansk valgfag 10 

Emneprøve 1 Kulturelt emne i kontekst 10 

Emneprøve 2 
(Mulighed 1. Den studerende skal  
vælge enten emneprøve 2 eller  
emneprøve 3) 

Dimensionskursus i Historie 10 

Emneprøve 3 
(Mulighed 2. Den studerende skal  
vælge enten emneprøve 2 eller  
emneprøve 3) 

Dimensionskursus i Sprog 10 

Skriftlig sprogfærdighed Skr. sprogproduktion og grammatik 3 10 

Mundtlig sprogfærdighed Kan ikke overføres  

Dokumentation Kan ikke overføres  
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IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske 
   studier ved Syddansk Universitet 
 
 
 
Fællesbestemmelserne er revideret i henhold til bekendtgørelse om bachelor- 
og kandidatuddannelser ved universiteterne (nr. 338 af 6. maj 2004) og til 
-eksamensbekendtgørelsen (nr. 867 af 19.august 2004 om eksamen ved uni-
versitetsuddannelser).  
 
 
 
Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside: 
 
 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration
/Intern%20information/Materialesamling.aspx 
 
under studieordningsreform. 
 
 
 
En trykt version kan fås ved henvendelse til kontorfuldmægtig  
Else Jensen, tlf.nr.: 6550 2079, e-mail: else@humsek.sdu.dk 
 
 
Revideret af dekanen den 19. september 2006 




