
Studieordning for faget spansk

Ved Center for Spansk arbejdes der med følgende tre dimensioner: en
sproglig, en litterær/kulturel og en historisk/samfundsmæssig. Både Spani-
en og de spansksprogede lande i Latinamerika studeres, og der er således
tale om et meget bredt studiefelt, som præges af både tætte sammenhænge
og markante forskelle mellem nationer og regioner.

Studierne er lagt til rette med henblik på at give de studerende et varieret
indblik i disse forhold og sikre muligheden for at arbejde med individuelt
valgte emner.

Undervisning i praktiske sprogfærdighedsdiscipliner veksler med emneori-
enteret undervisning, der formidler overblik over et givent stofområde samt
teoretisk og analytisk indsigt.

Spanskstudierne har som sigte at sætte de studerende i stand til at varetage
undervisnings-, formidlings- og forskningsmæssige opgaver (se »Bestem-
melser for faget spansk«). Endvidere kan spanskstudierne også være anven-
delige inden for andre beskæftigelser, f.eks. udviklingsarbejde og im-
port/eksportvirksomhed og oversættelsesarbejde, hvor der er brug for al-
men sproglig og kulturel viden.
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I. Bestemmelser for faget spansk

Inden for grundfaget spansk udbydes der følgende uddannelser i henhold til
bekendtgørelse af 15. marts 1995 om humanistiske uddannelser på univer-
siteterne:

Tofaglig BA-uddannelse
Etfaglig BA-uddannelse
Kandidatsidefag
Tofaglig kandidatuddannelse
Erhvervssproglig humanist
Faglig supplering

A. Mål og forudsætninger

1. Tofaglig BA-uddannelse

Bacheloruddannelsen i spansk er et treårigt afrundet uddannelsesforløb. Det
omfatter følgende forløb:

a) 2 års studier i spansk og 1 års studie i et andet fag.

b) 2 års studier i spansk og to halve års studier i andre fag.

Målet med uddannelsen er:

1. at forberede den studerende til et efterfølgende kandidatstudium i
spansk;

2. i forbindelse med og som baggrund for anden faglig beskæftigelse at
sætte den studerende i stand til at arbejde med problemstillinger, der
har tilknytning til dette fag;

3. at sætte den studerende i stand til at varetage andre formidlings- og
samarbejdsopgaver, der har indsigt i og viden om spansk som forud-
sætning.
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Forudsætninger for at kunne påbegynde studiet er ud over adgangsgivende
eksamen, at den studerende er i besiddelse af spanskkundskaber som ved
studentereksamen eller Hf-eksamen (minimum niveau C).

Studerende, der immatrikuleres på grundlag af adgangsgivende eksamen,
betragtes som værende i stand til at læse almindelige faglige tekster på en-
gelsk, svensk og norsk. Dispensater og andre studerende, som ikke opfylder
disse krav, må tilvejebringe dokumentation for læsefærdighed i disse sprog
efter studienævnets nærmere bestemmelse.

2. Etfaglig BA-uddannelse

Den etfaglige bacheloruddannelse i spansk er et treårigt afrundet uddannel-
sesforløb.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt
at varetage erhvervsfunktioner inden for fagets område, idet der sigtes mod
en videregående udbygning og uddybning af den almene orientering i Spa-
niens og/eller Latinamerikas historie, litteratur og sprog.
Der er de samme adgangskrav til studiet som til den tofaglige BA-uddan-
nelse i spansk.

3. Sidefag

Hvis du har eller er ved at tage et hovedfag, kan du kombinere det med et
sidefag i spansk. Sidefaget er normalt på 90 ECTS, men der er mulighed for
at afslutte efter et år afhængig af din konkrete tilrettelæggelse af studiet.
Hvis du ønsker at bruge sidefaget til undervisning i gymnasiet, skal du dog
gennemføre halvandet års studier og efterfølgende tage faglig supplering.

Forudsætning for at påbegynde et sidefag er normalt en afsluttet bachelor-
grunduddannelse i et andet fag samt spanskkundskaber som ved studenter-
eksamen eller Hf-eksamen (minimum C).

3.1. 1,5-årigt sidefag

Det 1,5-årige sidefag har til formål
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1. at sætte kandidaten i stand til at undervise i spansk på gymnasialt ni-
veau;

2. i forbindelse med og som baggrund for anden faglig beskæftigelse at
sætte kandidaten i stand til at arbejde med problemstillinger, der har
tilknytning til dette fag;

3. at sætte kandidaten i stand til at varetage andre formidlings- og sam-
arbejdsopgaver, der kræver indsigt i spansk og/eller spansk-ameri-
kanske forhold.

3.2. 1-årigt sidefag

Efter nærmere ansøgning til Undervisnings- og Uddanelsesudvalget og til
Studienævnet kan den studerende få lov til at benytte et 1-årigt individuelt
tilrettelagt forløb som 1-årigt sidefag.

4. Tofaglig kandidatuddannelse

Den tofaglige kandidatuddannelse i spansk er en toårig afrundet uddannel-
se, der bygger videre på en etfaglig BA. Den tofaglige kandidatuddannelse
omfatter således 1,5 års studier i hovedfaget kombineret med et sidefag
eller flere sidefagselementer af et omfang på 1,5 års studier. Specialet, der
omfatter 0,5 års studium, knytter sig til hovedfaget.

Uddannelsen skal kvalificere de studerende til selvstændigt at varetage er-
hvervsfunktioner med baggrund i de erhvervede kundskaber og den erhver-
vede indsigt i teoretiske/og eller eksperimentelle metoder, ligesom den skal
kvalificere de studerende til at udføre og deltage i videnskabeligt arbejde.

Uddannelsen har til formål

1) at sætte kandidaten i stand til at varetage undervisnings- og formid-
lingsmæssige opgaver på højt niveau;

2) at kvalificere kandidaten til videre videnskabelig uddannelse inden for
faget.

5. Erhvervssproglig humanist

Dette forløb henvender sig til studerende, der har taget en erhvervssproglig
bacheloruddannelse (studieordning af 1993 eller senere) med spansk som
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fag på specialiseringslinien. BA-uddannelsens andet sprog giver som side-
fag ret til titlen cand.mag. uden erhvervskompetence i gymnasieskolen,
men i øvrigt med de samme kvalifikationer som den tofaglige kandidat-
uddannelse.
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B 1. Forløbsmodeller

Hvor intet andet er nævnt, er prøvens navn identisk med den tilsvarende
undervisnings navn.

Tofaglig bacheloruddannelse (BA-grundfag)

Disciplin Undervisningens omfang
(timer pr. uge)

Eksamens
placering

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Efter sem.

Fonetik § 1
Intro. til sprogvidenskab § 2
Spansk i globalt perspektiv § 3
Historie og samfundsforhold § 4
Kulturhistorie § 5
Mdt. kommunikation 1 § 6
Mdt. kommunikation 2 § 7
Intro. til fagets videnskabsteori § 8
Skr. sprogproduktion og
grammatik 1+2+3 § 9
Grammatik 2 § 10
Litterær analyse § 11
Oversættelse spansk-dansk § 12
Metodologi § 13
Litterært emne § 14
Lingvistisk emne § 15
Historisk metode § 16
Bachelorprojekt § 17

2
2

2
2
2

3

2
2
2

2

2

2

2

2
4
1

1
1
2

2
1
1
1
1

1.
1.
2.

1.+ 2.
2.
1.
2.
3.

1.+2.+3.
3.
3.
4.

4.*
4.*
4.
4.

* Den studerende indstiller sig kun til én af prøverne, efter eget valg.
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Etfaglig bacheloruddannelse og tofaglig kandidatuddannelse med
spansk (3. år på BA/1,5 år kandidat)

Disciplin Undervisningens omfang
(timer pr. uge)

Eksamens
placering

1. sem. 2. sem. 3. sem. Efter sem.

Oversættelse spansk-dansk § 18
Grammatisk beskrivelse § 19
Oversættelse dansk-spansk § 20
Emneprøve 1 § 21
Emneprøve 2 § 21
Emneprøve 3 § 21
Skriftlig sprogfærdighed § 22
Mundtlig sprogfærdighed § 23
Dokumentation § 24
Speciale § 25

2
2

2
2

2

2
1,5
1,5
1

1.
1.
2.

 1.**
 1.**
 2.**

 2.*

3.

* Prøven aflægges i forbindelse med dimensionsbunden emneprøve.
**Der udbydes i alt 5 kurser i 1. og 2. semester. Af disse vælger den stude-
rende frit i alt 3, som benyttes til emneprøverne.

1,5-årig sidefag

Disciplin Undervisningens omfang
(timer pr. uge)

Eksamens
placering

1. sem. 2. sem. 3. sem. Efter sem.

Fonetik § 1
Spansk i globalt perspektiv § 3
Historie og samfundsforhold § 4
Kulturhistorie § 5
Mdt. kommunikation 1 § 6
Mdt. kommunikation 2 § 7
Skr. sprogproduktion og
grammatik 1+2+3 § 9
Grammatik 2 § 10
Oversættelse spansk-dansk § 12
Dim. bunden emneprøve § 21 A
Litterær oversættelse § 21 B2

2

2
2
2

3

2
2
2

2

2

2

2
4
2
2
2

1.
2.

1.+2.
2.
1.

2.+3.*

1.+2.+3.
3.
3.

3. **
3.

*Prøven aflægges i forbindelse med den dim.bundne emneprøve.
**Der udbydes i alt 2-3 emnekurser på 3. semester. Af disse kan den stude-
rende frit vælge et, som benyttes til emneprøven.



9

1-årigt sidefag

Disciplin Undervisningens
omfang
(timer pr. uge)

Eksamens
placering

1. sem. 2. sem. Efter sem.

Fonetik § 1
Spansk i globalt perspektiv § 3
Historie og samfundsforhold § 4
Kulturhistorie § 5
Mdt. kommunikation 1 § 6
Mdt. kommunikation 2 § 7
Skr. sprogproduktion og grammatik 1+2 § 9
Oversættelse spansk-dansk § 12

2

2
2
2

3

2
2
2

2
2
2

1.
2.
2.
2.
1.
2.

1.+2.
2.

Erhvervssproglig humanist (Overbygning på erhvervssproglig BA)

Disciplin Undervisningens omfang
(timer pr. uge)

Eksamens
placering

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Efter sem.

Fonetik § 1
Grammatik § 10
Spansk i globalt perspektiv § 3
Kulturhistorie § 5
Historisk metode § 16
Skr. sprogfærdighed § 22
Mdt. sprogfærdighed § 23
Oversættelse da-sp § 20
Oversættelse sp-da § 18
Litterær analyse § 11
Dim. bunden emneprøve 1 § 21
Dim. bunden emneprøve 2 § 21
Dokumentation § 24
Speciale § 25

2
4

2
2

2
2
1

1,5
1,5
2

2

1

2
1
2
2

1.
1.
2.
2.
2.

2.*
2.
3.
3.
3.
3.

4.

* Prøven aflægges i forbindelse med en dimensionsbunden emneprøve.



B 2. Oversigtsnøgle
Hovedfag Sidefag Erhverv-mag. Prøve, årsværk, henvisning m.v.

Disciplin BA-grundfag
(2 år)

1,5 år
på kandidat-
uddannelse

1,5 år 1 år 2 år
Prøveform Censur

I(ntern)
E(kstern)

Prøvens
varighed

Vurdering ECTS-
vægt

Beskrivelse
i §

Fonetik* X X X X skr. I 3 t. 13-sk 6,0 1
Intro. til sprogvidenskab X mdtl. I 20 min. B/IB 6,0 2
Spansk i globalt
perspektiv* X X X X mdtl. I 25 min. 13-sk 6,0 3
Historie og
samfundsforhold X X X

hj.opg.
mdtl.

Ingen
I 25 min.

B/IB
13-sk

4,0
5,0 4

Kulturhistorie
X X X X

hj.opg.
mdtl.

Ingen
I 30 min.

B/IB
13-sk

4,0
5,0 5

Mdt. kommunikation 1 X X X 2 tests Ingen - B/IB 4,0 6
Mdt.
Kommunikation 2 X

**
X

**
X 2 tests Ingen - B/IB 4,0 7

Intro. til fagets
videnskabsteori X mdtl. I 20 min. B/IB 6,0 8
Skr. Sprogprod. og
grammatik 1+2+3*

X X
***
X

hj.opg.
skr.
skr.

Ingen
I
E

3 t.
5 t.

B/IB
13-sk.
13-sk.

5,0
5,0
5,0 9

Grammatik 2 X X X skr. E 5 t. 13-sk 9,0 10
Litterær analyse

X X
hj.opg./

skr. E 6 t. 13-sk 9,0 11
Oversættelse sp-da X X X skr. E 4 t. 13-sk 9,0# 12
Metodologi X - - - - - 13
Litterært emne_ X mdtl. I 25 min. 13-sk 6,0 14
Lingvistisk emne_ X mdtl. I 25 min. 13-sk. 6,0 15
Historisk metode X X mdtl. I 30 min. 13-sk 7,0 16
Bachelorprojekt X hj.opg. E 13-sk 15,0 17
ECTS 120 Se næste side Se næste side 60 Se næste side

* Disciplinen indgår i 1. årsprøven. Vedrørende Skriftlig sprogproduktion og grammatik indgår de to første semestre af de tre semestre i 1. årsprøven (se side 10).
** For sidefagsstuderende aflægges ud over de obligatoriske tests en prøve i mdt. kommunikation i forbindelse med den dimensionsbundne emneprøve.
*** Omfatter kun 1+2 (ikke 3).
# Bachelorudd.: 9,0 ECTS, 1,5-årigt sidefag: 8,0 ECTS og 1-årigt sidefag: 12,0 ECTS.
_ Den studerende indstiller sig kun til én af prøverne, efter eget valg.



Hovedfag Sidefag Erhverv-
mag.

Prøve, årsværk, henvisning m.v.

Disciplin
3. år i hovedfag

1,5 år
på kandidat-
uddannelse

1,5 år 2 år
Prøve-form Censur

I(ntern)
E(kstern)

Prøvens
varighed

Vurdering ECTS-vægt Beskri-
velse

i §
Oversættelse sp-da X X X skr. I 5 t. 13-sk 7,5 18
Grammatisk beskrivelse X X skr. I 5 t. 13-sk 7,5 19
Oversættelse da-sp X X X skr. E 5 t. 13-sk 10,0 20
Dimensionsbundne
emneprøver

**
X

**
X X

***
X

hj.opg.
mdtl. E

5 t./
30 min. 13-sk 10,0 21 A

Fri emneprøve
**
X

**
X

#
X

hj.opg.
skr./
mdtl.

I 5 t./
30 min.

B/IB 10,0 21 B

Skr. sprogfærdighed X X X - - - - - 22
Mdt. sprogfærdighed _

X
_
X

_
X mdtl. E 30 min. 13-sk

*
5,0 23

Dokumentation X X X - - - - - 24
Speciale X X hj.opg. E - 13-sk 30,0 25
ECTS 60 90 90 120

*  3. år BA: 5,0 ECTS og Erhvervssproglig humanist: 6,5 ECTS.
** Den studerende skal aflægge to dimensionsbundne emneprøver og én fri emneprøve.
*** Den studerende skal aflægge to dimensionsbundne emneprøver.
# Den studerende skal aflægge prøve i Litterær oversættelse fra spansk til dansk.
_ Prøven i mdt. sprogfærdighed aflægges i forbindelse den dimensionsbundne emneprøve.
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C. Definitioner og terminologi

1. årsprøve
1. årsprøven (nævnt i »Generelle eksamensbestemmelser« bagest i studie-
ordningen side III) består på spanskstudiet af følgende tre prøver: Fonetik,
Spansk i globalt perspektiv samt de to første semestre af Skriftlig sprogpro-
duktion og grammatik.

Dispensationsansøgninger
Dispensationsansøgninger angående indstilling til eksamen skal være
Spansk Studienævn i hænde senest den 10. marts (med henblik på sommer-
eksamen) og l0. oktober (med henblik på vintereksamen).

ECTS
Se »Fællesbestemmelser, C. Andre bestemmelser« (side VIII).

Emnebeskrivelse
I forbindelse med mundtlige og skriftlige emneprøver på kandidatuddan-
nelsen indleveres der senest henholdsvis 2. maj og 1. december en emnebe-
skrivelse sammen med petitum på sekretariatet for Center for Spansk i 3
eksemplarer. Petitum er fremlagt ved sekretariatet. Den studerende får
senest 14 dage efter besked, hvis emnebeskrivelsen ikke er godkendt. Her-
efter har den studerende en uge til at indlevere en ny, revideret udgave. Den
studerende skal selv melde fra til eksamen på eksamenskontoret, hvis em-
nebeskrivelsen ikke indleveres, eller hvis den reviderede udgave stadig ik-
ke bliver godkendt.

Hjemmeopgaver
En studerende, der skal skrive bachelorprojekt, emneprøve på kandidatud-
dannelsen eller speciale skal indhente accept fra en eksamensberettiget
lærer, som dermed stiller sig til rådighed som vejleder, dvs. er behjælpelig
med strukturering og diskussion af metodespørgsmål. Litterære hjemmeop-
gaver skal forholde sig til spanske/spanskamerikanske, uforkortede tekster
på originalsproget.

En hjemmeopgave kan være individuel eller være en gruppeopgave. Om-
fangskravet til en gruppeopgave er det fastsatte ganget med antallet af del-
tagere i gruppen. Det maksimale antal er 3 studerende.
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Bachelorprojekter og emneprøver på overbygningen indleveres i 3 eksem-
plarer inkl. »forklæde« (dvs. standardforside) og en blanket med oplysning
om, hvorvidt de efter bedømmelsen kan udlånes, til sekretariatet for Center
for Spansk, ikke til vejlederen. For forårssemestret er afleveringsfristen 15.
juni og for efterårssemestret 15. januar (opgaver, der indleveres i mellem
disse datoer, bedømmes først ved den næstkommende afleveringsfrist). Se-
nest 6 uger efter indlevering skal der foreligge en bedømmelse (fraregnet
eksaminators og/eller censors eventuelle ferieperioder). De hjemmeop-
gaver, der indgår i disciplinen Skriftlig sprogproduktion og grammatik er af
en anden type end de hjemmeopgaver, der i øvrigt er defineret i dette afsnit.

Hjælpemidler
»Alle hjælpemidler« betyder computer (herunder stavekontrol, ordbøger,
grammatikkontrol o.l.), bøger, noter, m.m., men brug af internet er ikke til-
ladt, hverken via den medbragte computer eller via andet teknisk udstyr.
Det er ikke tilladt de studerende under prøven at udveksle oplysninger. Det
er heller ikke tilladt eksaminanden elektronisk at kopiere afsnit fra gamle
opgaver eller andre dokumenter ind i eksamensbesvarelsen. (Se endvidere
»Anvendelse af computer til eksamen«, Fællesbestemmelser, B. Generelle
eksamensbestemmelser (side VI).

Normalside
En normalside (ns.) er en beregningsfaktor, der dækker 2100 typeenheder i
prosa/prosadrama og 14 verslinier i lyrik/versdrama. Normalsideberegning
gælder også i forbindelse med de studerendes egne opgaver.

Opgavevejledning og formelle kriterier for skrivning af opgaver
Denne betegnelse refererer til et hæfte, der nærmere gør rede for vejled-
ningsproceduren samt formalia i forbindelse med udarbejdelsen af skrift-
lige opgaver. Hæftet er fremlagt uden for sekretariatet.

Petitum
Til prøverne i litterært og lingvistisk emne kræves individuelle opgivelser
(sml. §§ 14-15). De individuelle opgivelser anføres på petitumblanketten,
der er fremlagt ved sekretariatet for Center for Spansk, og indleveres i 3
eksemplarer til sekretariatet henholdsvis 2. maj og 1. december. Den stude-
rende får senest 14 dage efter besked, hvis petitum ikke er godkendt. Her-
efter har den studerende en uge til at indlevere en ny, revideret udgave. Den
studerende skal selv melde fra til eksamen på eksamenskontoret, hvis
petitumblanketten ikke indleveres, eller hvis den reviderede udgave stadig
ikke bliver godkendt.
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Spredningskrav
Såfremt der finder overlapning sted mellem emner/forfatterskaber/teori på
kandidatuddannelsen og specialet skal Spansk Studienævn ansøges om
dispensation. Tvivlsspørgsmål forelægges Spansk Studienævn ledsaget af
udtalelse fra vejleder.

Stave- og formuleringsevne (skriftlig og mundtlig fremstillingsform)
Se »Fællesbestemmelser, B. Generelle eksamensbestemmelser« (side III).

Typeenhed
Se »Fællesbestemmelser, C. Andre bestemmelser« (side VIII).

Web-henvisninger i hjemmeopgaver:
Se »Fællesbestemmelser, B. Generelle eksamensbestemmelser« (side III).

Årsværk
Se ECTS: »Fællesbestemmelserne, C. Andre bestemmelser« (side VIII).
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II. Beskrivelse af fagets discipliner og kurser

A. Tofaglig BA-uddannelse og kandidatsidefag

§ 1. Fonetik (Phonetics)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i l. semester. ECTS: 6,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Elementært kendskab til artikulato-
risk beskrivelse af spanske lyde enkeltvis og i sammenhæng, elemen-
tært kendskab til transskription af sammenhængende talelyd, spansk
prosodi, samt kendskab til de vigtigste regionale varianter. Evne til at
redegøre for karakteristiske forskelle mellem spansk og dansk udtale
og til at identificere udtalefejltyper, der er karakteristiske for danskere.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, afleveringsopgaver og øvelser,
herunder øvelser i sproglaboratoriet.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Eksamen består af en teoretisk di-
mension, hvor der kræves sikker beherskelse af elementære fonetiske
begreber og fænomener og en anvendt dimension, hvor der kræves ev-
ne til at redegøre for udtaleforskelle mellem dansk og spansk og ka-
rakteristiske udtalefejl hos danskere.

d) Eksamensbestemmelser: Eksaminanden præsenteres for et audiofrag-
ment (maks. 5 minutter), hvor en dansk spanskelev taler spansk; til
dette fragment stilles tre spørgsmål vedrørende vedkommendes udtale.
Der udfærdiges en fonetisk transkription af en udleveret tekst (maks.
50 typeenheder). Der besvares maks. 8 teoretiske spørgsmål inden for
elementære fonetiske emner, herunder prosodi. Prøven aflægges på
spansk eller dansk efter den studerendes eget valg. Prøvens varighed:
3 timer. Skriftlig prøve. Tosprogede ordbøger må medbringes. Intern
censur (13-skala).
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§ 2. Introduktion til sprogvidenskab (Introduction to Linguistics)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i l. semester. ECTS: 6,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Der gennemgås centrale emner in-
den for almen og anvendt sprogvidenskab (som f.eks. sociolingvistik,
psykolingvistik, sprogtilegnelse, pragmatik, sproghistorie og seman-
tik). Der undervises ikke i emner, som dækkes af tilsvarende fag på
grunduddannelsen (dvs. fonetik og grammatik).

b) Undervisningens form: Forelæsninger og diskussioner.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Den studerende skal kunne de-
monstrere viden om forskellige lingvistiske hovedområder og under-
bygge denne viden med konkrete eksempler fra det spanske sprog. I
slutningen af semestret præsenterer faglæreren eller faglærerne pen-
sum, ca. 250 ns. For studerende fra andre centre end Center for
Spansk er pensum 200 ns.

d) Eksamensbestemmelser: Eksaminanden får før prøven udleveret to
spørgsmål eller problemstillinger, der tager udgangspunkt i centrale
emner inden for sprogbeskrivelsen. Blandt de to emner udvælger den
studerende et, som fremlægges og diskuteres under eksaminationen.
Eksaminator stiller uddybende spørgsmål. Prøven afholdes på dansk
eller spansk efter den studerendes eget valg. Prøvens varighed: 20
min. (inkl. censur) heraf ca. 10 min. til fremlæggelse og resten til dis-
kussion. Forberedelse: 20 min. Mundtlig prøve. Ingen hjælpemidler
må benyttes. Intern censur (B/IB).

§ 3. Spansk i globalt perspektiv (Global Spanish)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 6,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Kendskab til spansk sprogs og litte-
raturs udbredelseshistorie på baggrund af historisk og samfundsmæs-
sigt relevante begivenheder. Kurset kan fokusere på et eller flere
aspekter (f.eks. sprogpolitik, litterære strømninger, politiske bevægel-
ser) og/eller geografiske områder, hvor der tales spansk, med henblik
på at belyse udvalgte sproglige, litterære og historisk-samfundsmæssi-
ge problemstillinger under en fælles overordnet synsvinkel. Hoved-
vægten lægges tidsmæssigt dels på erobringen og koloniseringen af
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Latinamerika dels på den aktuelle situation (hvorved forstås perioden
fra 1975 og til nutiden).

b) Undervisningens form: Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Ved slutningen af kurset medde-
les eksamenspensum (max. 250 ns) ud fra stof, der har været gennem-
gået i undervisningen. Der kræves generel viden om udbredelsen af
det spanske sprog på globalt plan i relation til litterære fænomener og
historisk – samfundsmæssige begivenheder samt evne til at påpege
ligheder og kontraster (f.eks. fortid vs. nutid, Spanien vs. Latinameri-
ka/specifikke latinamerikanske lande).

d) Eksamensbestemmelser: Eksaminanden trækker to spørgsmål og væl-
ger et. Prøven indledes med eksaminandens fremlægning (5-10 min.)
og fortsætter som en dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Prøven afholdes på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg.
Prøvens varighed: 25 min. (inkl. censur). Forberedelse: 25 minutter.
Mundtlig prøve. Alle hjælpemidler må benyttes. Intern censur (13-
skala).

§ 4. Historie og samfundsforhold (History and Social Studies)

Undervisningens omfang:
2 ugentlige timer i 1. semester. ECTS: 4,0.
2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 5,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Faget skal give den studerende vi-
den om og indsigt i historie og samfundsforhold således at den stude-
rende sættes i stand til at forstå og give en fremstilling af udviklingen.
Historie og samfundsforhold forstås som det relevante geografiske
områdes økonomiske, sociale og politiske forhold set i landenes inter-
nationale kontekst under inddragelse af værdinormer og adfærds-
former.

Det 1. semester omhandler Spanien, det 2. semester omhandler Latin-
amerika. Hovedvægten lægges på det 20. århundrede med særlig vægt
på den sidste halvdel.

b) Undervisningens form: Undervisningen har form af forelæsninger,
øvelser med diskussion af tekster, billeder, tabeller, m.m. og mere del-
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tagercentrerede former som gruppearbejde og studenteroplæg. Der
gives mulighed for 1 skriveøvelse pr. semester.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Der læses højst 500 normalsider
tekster på dansk, spansk eller engelsk, fordelt ligeligt på 1. og 2. se-
mester.

Eksamenspensum til den mundtlige eksamen efter 2. semester: Tekster
på spansk i et omfang af højst 125 normalsider, der relaterer til 2. se-
mesters pensum.

d) Eksamensbestemmelser: 1. semesters pensum afløses ved en 3 dages
individuel bunden hjemmeopgave i december/januar i det gennemgå-
ede stof. Der gives en eller flere tekster, ud fra hvilken/hvilke den stu-
derende skal svare på en række overordnede spørgsmål/relatere tek-
sten til det gennemgåede stof. Der fordres evne til klar fremstilling og
diskussion af væsentlige historiske og/eller samfundsmæssige aspek-
ter. Omfang: 6-10 normalsider. Opgaven kan skrives på enten frem-
medsprog eller dansk efter den studerendes eget valg. Bedømmelse:
Bestået/ikke bestået. Ingen censur. Ved andet eller senere eksamens-
forsøg er der intern censur.

Efter 2. semester afholdes en mundtlig prøve på det respektive frem-
medsprog med udgangspunkt i 2. semesters pensum. Eksamen kan ta-
ge udgangspunkt i enten en ukendt tekst og/eller et eller flere spørgs-
mål. Der fordres evne til klar fremstilling og diskussion af væsentlige
historiske og/eller samfundsmæssige aspekter. Varighed: 25 minutter
inkl. bedømmelse med 50 minutters forberedelse. Alle hjælpemidler
må benyttes. Bedømmelse: Der gives én karakter efter 13-skalaen.
Intern censur. Såvel indhold som sprogfærdighed skal vurderes til
mindst 6 for at eksamen er bestået.

§ 5. Kulturhistorie (History of Culture)

Undervisningens omfang:
2 ugentlige timer i 1. semester. ECTS: 4,0.
2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 5,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Fagets formål er at give den stude-
rende viden om sprogområdets centrale forestillinger og fænomener
(f.eks. inden for religion, myter, symboler, skik og brug) samt kultu-
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relle udtryk i bred forstand (blandt andet litteratur, arkitektur, maleri,
film) med udgangspunkt i fænomenernes betydning i nutiden.

Den studerende skal dels opnå overblik over områdets centrale kultu-
relle fænomener dels kunne analysere kulturelle udtryksformer, herun-
der litterære, i deres historiske og samfundsmæssige kontekst (f.eks. i
deres relation til »ismer« og epokebegreber).

Bredt kendskab til spansk (kursus 1) og latinamerikansk (kursus 2)
kultur og litteratur efter 1900 med inddragelse af væsentlige kultur-
historiske, idéhistoriske og kunsthistoriske aspekter i kronologisk
orden. Dybden af de analytiske og/eller historiske perspektiveringer er
afhængig af de enkelte behandlede kulturfænomener.

b) Undervisningens form: Undervisningen foregår som en vekselvirkning
mellem forelæsning og diskussion, gruppearbejde og studenteroplæg.

c) Eksamensopgivelsr og -fordringer: En eller flere fremstillinger af
oversigtsmæssig karakter af det spansktalende områdes kultur eller lit-
teratur højst 300 ns samt højst 500 ns. tekstprøver, fordelt ligeligt på
Spanien og Latinamerika.

d) Eksamensbestemmelser: 1. semester afløses ved en bunden hjemmeop-
gave på spansk i det gennemgåede stof (om Spanien). Underviseren
fastsætter tidspunktet for aflevering af opgaven, dog senest den 10.
januar. Der gives 2 uger til besvarelsen. Omfang: 6-8 normalsider. For
cand.negot.-studerende skal sproget vurderes til bestået efter 3. se-
mesters niveau, for at opgaven som helhed er bestået. Bedømmelse:
bestået/ikke-bestået. Ingen censur.

Efter 2. semester (om Latinamerika) afholdes en mundtlig prøve på
spansk med udgangspunkt i andet semesters pensum. Ved eksamen
præsenteres den studerende for en tekst (et kulturelt udtryk) på ca. 1
normalside, som skal analyseres i et kulturhistorisk perspektiv. Varig-
hed: 30 minutter inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse. Al-
le trykte hjælpemidler må benyttes. Bedømmelse: 13-skala. Intern
censur. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået for at eksamen er
bestået. For cand.negot. studerende skal sproget vurderes til bestået
efter 4. semesters niveau.
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§ 6. Mundtlig kommunikation 1 (Oral Proficiency)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. semester. ECTS: 4,0.

a) Undervisningens mål:
Talefærdighed: Den studerende skal i et enkelt sprog i moderat
taletempo og uden meningsforstyrrende fejl kunne
– meddele sig om almindelige forhold i dagliglivet og udtrykke si-

ne erfaringer og holdninger i en samtalesituation
– referere/resumere en begivenhed eller tekst
– præsentere sig selv/andre/ sagsforhold og
– indhente oplysninger/ give meddelelser ved direkte og telefonisk

henvendelse.

Den studerende skal kunne gøre brug af almindelige fraser af relevans
for den daglige kommunikation samt beherske strategier til at tage og
give ordet i dialog med én samtalepartner.

Lyttefærdighed: Den studerende skal kunne
– forstå eksplicit formulerede meddelelser om almindeligt kendte

forhold
– forstå hovedindholdet af almindelige informationer i audiovisu-

elle medier samt
– indgå i dialog med én samtalepartner i moderat taletempo.

Læsefærdighed: Den studerende skal kunne forstå korte, enkle nutidi-
ge tekster inden for de gennemgåede diskurstyper og emner, herunder
almindeligt forekommende deskriptive og narrative tekster.

b) Undervisningens indhold: Igennem praktiske øvelser med relativt let-
tilgængelige nutidige skrevne og audiovisuelle tekster af informativ,
debatterende, dialogisk og litterær karakter, lærer den studerende at
beherske (lytte, fremstille) relativt enkle og bundne diskurstyper som
beskrivelse, referat, præsentation, forespørgsel, holdningstilkendegi-
velser.

Som et middel til at opnå en passende udtale gennemgås udtaleregler
med fokus på de forhold, der kan skabe problemer for studerende med
dansk som modersmål.
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Grammatiske emner inddrages med udgangspunkt i deres relevans for
færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse
(evt. i samarbejde med Skriftlig sprogfærdighed).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Den studerende skal i løbet af
kurset bestå 2 tests indenfor de gennemgåede færdigheder. Testene af-
holdes i en undervisningstime og kan afvikles i grupper på indtil 4 stu-
derende, f.eks. i form af samtale, interviews, rollespil eller lignende.

d) Eksamensbestemmelser: Den studerende skal i løbet af kurset bestå 2
tests indenfor de gennemgåede færdigheder. Testene afholdes i en un-
dervisningstime og kan afvikles i grupper på indtil 4 studerende, f.eks.
i form af samtale, interviews, rollespil eller lignende. Det meddeles
ved undervisningens begyndelse samt ved opslag, hvornår testene
afholdes. Der gives bedømmelsen bestået/ikke-bestået. Ingen censur.

En evt. reeksamen kan komme på tale, hvis den studerende enten har
fået bedømmelsen ikke-bestået i en eller to tests eller ikke har kunnet
deltage i dem på grund af sygdom, der i givet fald skal dokumenteres
ved en lægeerklæring. En evt. reeksamen finder sted i januar/juni (i
engelsk dog evt. også januar). Testene kan her erstattes af en mundtlig
prøve efter studienævnets bestemmelse. Der stilles en opgave, evt. i
form af en ekstemporaltekst på max. 1 normalside. Eksamens varig-
hed: 20 minutter inkl. bedømmelse. Der gives 20 minutter til forbere-
delse. Hjælpemidler: ordbøger. Bedømmelse: bestået/ikke-bestået. In-
tern censur.

§ 7. Mundtlig kommunikation 2 (Oral Proficiency)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 4,0.

a) Undervisningens mål:
Talefærdighed: Den studerende skal i et rimeligt tempo, uden
væsentlige sproglige fejl og med anvendelse af adækvat og rimeligt
nuanceret ordforråd kunne
– beskrive og vurdere sagsforhold og personer,
– give et dækkende referat af en skrevet eller talt tekst eller dialog

samt
– argumentere for/imod synspunkter, herunder anvende overtalel-

sesstrategier. Endvidere skal den studerende kunne give vejled-
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ning og instruktion samt kunne omsætte en almindelig nutidig
tekst med et samfundsrelevant indhold til talesprog.
Lyttefærdighed: Den studerende skal kunne forstå og indgå i
dialog med samtalepartnere i normalt taletempo.
Læsefærdighed: Den studerende skal fuldt ud kunne forstå almin-
delige tekster inden for de gennemgåede diskurstyper og være i
stand til at skelne mellem forskellige stillejer.

b) Undervisningens indhold: Igennem praktiske øvelser med forskellige
nutidige skrevne og audiovisuelle tekster som f.eks. kronikker, inter-
views, avisartikler, foredrag, skal den studerende lære at beherske (lyt-
te, fremstille) forskellige diskurstyper som nuanceret beskrivelse af
personer, ting og steder, fremstilling af egne og andres meninger, de-
batindlæg, resumé af foredrag og dialoger, instruktioner.

Grammatiske emner inddrages med udgangspunkt i deres relevans for
færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse
(evt. i et samarbejde med undervisningsforløbet i Skriftlig sprogfær-
dighed).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Den studerende skal i løbet af
kurset bestå 2 tests indenfor de gennemgåede færdigheder. Testene af-
holdes i en undervisningstime og kan afvikles i grupper på indtil 4 stu-
derende, f.eks. i form af samtale, interviews, rollespil eller lignende.

d) Eksamensbestemmelser: Den studerende skal i løbet af kurset bestå 2
tests indenfor de gennemgåede færdigheder. Testene afholdes i en un-
dervisningstime og kan afvikles i grupper på indtil 4 studerende, f.eks.
i form af samtale, interviews, rollespil eller lignende. Det meddeles
ved undervisningens begyndelse samt ved opslag, hvornår testene
afholdes.
Der gives bedømmelsen bestået/ikke-bestået. Ingen censur.

En evt. reeksamen kan komme på tale, hvis den studerende enten har
fået bedømmelsen ikke-bestået i en eller to tests eller ikke har kunnet
deltage i dem på grund af sygdom, der i givet fald skal dokumenteres
ved en lægeerklæring.
En evt. reeksamen finder sted i juni/januar. Testene kan her erstattes af
en mundtlig prøve efter studienævnets bestemmelse. Der stilles en op-
gave, evt. i form af en ekstemporaltekst på max. 1 normalside. Eksa-
mens varighed: 20 minutter inkl. bedømmelse. Der gives 20 minutter
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til forberedelse. Hjælpemidler: ordbøger. Bedømmelse: bestået/ikke-
bestået. Intern censur.

Sidefagsstuderende indstiller sig derudover til særskilt eksamen efter 3.
semester. Til denne gælder følgende:

Eksamensopgivelser og -fordringer: Den studerende skal kunne ud-
trykke sig på flydende spansk uden væsentlige udtalemæssige, gram-
matiske, leksikale eller pragmatiske fejl med anvendelse af et adækvat
og nuanceret ordforråd.
Eksamensbestemmelser: Prøven aflægges i forbindelse med den dim.
bundne emneprøve (se § 21). Ekstern censur (13-skala).

§ 8. Introduktion til fagets videnskabsteori (Introduction to Scientific
Theory)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 3. semester. ECTS: 6,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Kursets formål er at give den stude-
rende et overblik over de væsentligste træk i forholdet mellem huma-
niora som videnskab og de områder inden for vor livsverden, som er
genstand for den humanistiske forskning og undervisning. Herudover
skal kurset give indblik i centrale videnskabsteoretiske begreber, som
f.eks. induktion, deduktion, ontologi, etc.

b) Undervisningens form: Forelæsninger og diskussioner.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Den studerende skal kunne de-
monstrere oversigtligt kendskab til hovedstrømninger inden for ældre
og nyere videnskabsteori samt kendskab til videnskabelige metoder. I
slutningen af semestret præsenterer faglæreren eller faglærerne pen-
sum, ca. 250 ns.

d) Eksamensbestemmelser: Prøven aflægges som mundtlig prøve på bag-
grund af pensum. Der formuleres to spørgsmål, hvoraf den studerende
vælger det ene. Prøvens varighed: 20 min. (inkl. censur). Forbere-
delse: 20 min. Mundtlig prøve. Alle hjælpemidler må benyttes. Intern
censur (B/IB).
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§ 9. Skriftlig sprogproduktion og grammatik (Written Text Proficiency
and Grammar)

Undervisningens omfang:
3 ugentlige timer i 1. semester. ECTS: 5,0.
2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 5,0.
2 ugentlige timer i 3. semester. ECTS: 5,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Det overordnede formål med faget
er at lære de studerende at kommunikere korrekt og situations- og
modtageradækvat på fremmedsproget.

Mere specifikt skal den studerende lære at producere varierede og an-
vendelige tekster på fremmedsproget, der overholder tekstuelle, gram-
matiske, pragmatiske/konventionelle og morfologiske normer.

Den studerende skal opnå beherskelse af forskellige relevante tekst-
typer, og forstå deres formål og konventioner, herunder grammatiske,
leksikalske og semantiske.

b) Undervisningens form:
Skriftlig sprogproduktion
De studerende trænes i at producere forskellige teksttyper og de dertil
knyttede karakteristiske diskursive, grammatiske og leksikalske træk.
Dette sker gennem praktiske øvelser og gennemgang af den relevante
teori. Øvelserne består i fremstilling af forskellige teksttyper herunder
oversættelse og f.eks. præsentationer, beskrivelser, brochuretekster,
referater, holdningstilkendegivelser (f.eks. læserbreve), forespørgsler.
Undervisningen tilrettelægges med en passende progression og med
stærkere inddragelse af tekstuelle kriterier (argumentationsforløb,
modtagerrelation, pragmatik osv.) hen over de tre semestre. Den stu-
derende tilbydes mindst 7 hjemmeopgaver i hvert semester.

Grammatik
I 1. semester bruges én ugentlig time på at gennemgå relevante gram-
matiske strukturer med henblik på at etablere et ensartet grundlag og
indøve den basale grammatik, herunder sætningsanalyse.

I forbindelse med øvelserne gennemgås grammatiske problemer ud fra
en kontrastiv synsvinkel.
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Undervisningen i den grundlæggende grammatik tilrettelægges såle-
des, at den i hovedtræk er gennemgået ved udgangen af 2. semester.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Den studerende skal lære at pro-
ducere varierede og anvendelige tekster på fremmedsproget, der over-
holder tekstuelle, grammatiske, pragmatiske/konventionelle og morfo-
logiske normer. Den studerende skal opnå beherskelse af forskellige
relevante teksttyper, og forstå deres formål og konventioner, herunder
grammatiske, leksikalske og semantiske.

d) Eksamensbestemmelser:
Skriftlig sprogproduktion 1 og 2 indgår i førsteårsprøven.

1. semester:
Den studerende skal bestå 3 hjemmeopgaver ud af de sidste 5 udbudte
i løbet af kurset. Tidspunkt for udlevering og aflevering fastsættes af
underviseren ved undervisningens begyndelse og meddeles ved op-
slag.
En evt. reeksamen kan komme på tale, hvis den studerende enten har
fået bedømmelsen ikke-bestået for en eller flere af de 3 hjemmeopga-
ver eller ikke har kunnet aflevere dem på grund af sygdom, der i givet
fald skal dokumenteres ved en lægeerklæring.
Reeksamen afvikles i 2. semester ved, at den studerende skal bestå et
antal af de udbudte opgaver svarende til antallet af ikke-beståede op-
gaver i 1. semester. Tidspunkt for udlevering og aflevering af opga-
verne fastsættes af underviseren ved begyndelsen af undervisningen i
2. semester og meddeles ved opslag. Hvis den studerende ikke efter 2.
semester har bestået alle 3 hjemmeopgaver, udbydes en reeksamen i
august i form af de manglende hjemmeopgaver.
Bedømmes bestået/ikke-bestået. Ingen censur.

2. semester:
Der afholdes en 3 timers skriftlig eksamen i grammatik, hvor den stu-
derende med udgangspunkt bl.a. i sætninger på dansk eller på frem-
medsproget prøves i centrale grammatiske emner inden for fremmed-
sproget. Bedømmelse: 13-skala. Censur: Intern. Hjælpemidler: tospro-
gede ordbøger. Der må bruges computer, jf. Det Humanistiske Fakul-
tets regler herom. Der afholdes reeksamen i august.

3. semester:
En skriftlig eksamen, 5 timer. Alle hjælpemidler, også computer (jf.
Det Humanistiske Fakultets regler herom) må benyttes.
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Den studerende skal på baggrund af en opgaveformulering, f.eks. en
case, fremstille flere tekster. Tekstmateriale, der indgår i opgavefor-
muleringen, kan have et omfang af op til 6 normalsider. Oversættelse
skal indgå i opgaven med et omfang af 1200-1400 typeenheder.
Bedømmelse: 13-skala. Ekstern censur.

§ 10. Grammatik 2 (Grammar)

Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 3. semester. ECTS: 9,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Sikkerhed i bøjningen af nominer og
verber. Behandling af de væsentligste grammatiske fænomener, dvs.
ord og ordgruppers konstruktionsmuligheder med særligt henblik på
forskelle mellem dansk og spansk. Den studerende skal sættes i stand
til at skelne mellem regler og undtagelser.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, øvelser samt et mindre antal
skriftlige opgaver (f.eks. tidligere eksamensopgaver).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Der kræves evne til at give en
overskuelig og velargumenteret fremstilling af de fremhævede gram-
matiske fænomener. Kontraster til dansk beskrives i de tilfælde, hvor
de er relevante.

d) Eksamensbestemmelser: Eksamen består af tre dele. Den første del
består af en syntaktisk analyse af en eller flere sætninger på højst 25
ord. Denne sætning opdeles i primære sætningsled, syntagmer og ord-
klasser. Den anden del består af en grammatisk punktkommentar
(højst 7 spørgsmål) til en udleveret tekst fra perioden efter år 1900 på
højst 1600 typeenheder. Vanskelige gloser vil blive opgivet. Kom-
menteringen af de grammatiske fænomener skal forholde sig til de
fremhævede eksempler. Den tredje del består af ca. 5 spørgsmål af de-
finitorisk/terminologisk karakter. De tre dele skal være bestået hver
for sig og vægtes hhv. 1/4 for den første del, 2/4 for den anden og 1/4
for den tredje. Hvis en af delene ikke bestås, skal eksamen samlet af-
lægges på ny. Prøven aflægges på dansk. Prøvens varighed: 5 timer.
Skriftlig prøve. Spansk-dansk ordbog må benyttes. Ekstern censur
(13-skala).
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§ 11. Litterær analyse (Literary Analysis)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 2. og 1 ugentlig time i 3. se-
mester. ECTS: 9,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Evne til at forholde sig til fiktions-
tekster ud fra narrativ, tematisk og udsigelsesmæssig analyse samt til
at perspektivere en tekst i relevante teksteksterne sammenhænge.

b) Undervisningens form: Forelæsninger og øvelser.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: På petitum (se side 13) opgiver
eksaminanden to værker, der repræsenterer to af de tre genrer (drama,
epik og lyrik). Der opgives i alt mindst 50 ns. fiktionstekst, som har
været behandlet i undervisningen. Disse kan være et værk i sin helhed
eller del(e) af et værk (f.eks. kapitler i en roman, akter i et drama, no-
veller i en novellesamling, digte i en digtsamling). Hvis der opgives
en del eller dele af en roman eller et drama, må værkhelheden være
kendt. Underviser meddeler inden afleveringsfristen for petitum de
gennemgåede værkers normalsideantal.

d) Eksamensbestemmelser: Obligatorisk litterær opgave: Senest 1. april /
1. november indleveres til sekretariatet for Center for Spansk en op-
gave i to eksemplarer på mellem 4 og 6 ns, hvori et værk på maks.15
ns analyseres. Opgavens emne bestemmes af underviseren og opslås
på opslagstavlen senest den 1. marts / 1. oktober. Opgaven skal være i
overensstemmelse med »Opgavevejledning og formelle kriterier for
skrivning af opgaver« ved Center for Spansk. Det er en forudsætning
for at kunne gå op til den afsluttende prøve, at opgaven er afleveret
senest 1. april / 1. november.

Til den skriftlige eksamen kan eksaminanden vælge mellem følgende
to prøveformer:

1) 6 timers klausurprøve: Der gives en næranalyse af en udleveret
del (ca. 2 ns.) af ét af de opgivne værker. Herefter indplaceres det
udleverede tekststykke i værkhelheden. Prøven kan aflægges på
dansk eller spansk efter den studerendes valg. Værkerne må med-
bringes. Prøvens varighed: 6 timer. Skriftlig prøve. Alle hjælpe-
midler må benyttes. Ekstern censur (13-skala).
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2) Bunden hjemmeopgave: Der gives en næranalyse af en udleveret
del (ca. 5 ns.) af ét af de opgivne værker. Herefter indplaceres det
udleverede tekststykke i værkhelheden. Opgavens omfang: Min.
8, maks. 10 ns. (inkl. citater). Opgaven kan skrives på dansk eller
spansk efter den studerendes valg. Opgaven udleveres til eksa-
minanden fredag kl. 12.00 og afleveres den efterfølgende man-
dag senest kl. 10.00 på sekretariatet for Center for Spansk i tre
eksemplarer. Ekstern censur (13-skala).

§ 12. Oversættelse fra spansk til dansk (Translation Spanish-Danish)

Undervisningens omfang:
Bacheloruddannelse: 2 ugentlige timer i 4. semester. ECTS: 9,0.
11/2-årige sidefagsuddannelse: 2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 8,0.
1-årige sidefagsuddannelse: 2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 12,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Beherskelse af de karakteristiske
forskelle mellem spanske og danske konstruktioner, således at der op-
nås sikkerhed i oversættelse af det centrale ordforråd, sikkerhed i at
overføre faste sætningsstrukturer og meget hyppige idiomatiske ud-
tryk fra spansk til dansk samt sikkerhed i beherskelse af en normal
dansk udtryksmåde.

b) Undervisningens form: Skriftlige øvelser på baggrund af tekstsam-
ling/kompendium (f.eks. noveller, anmeldelser, essays).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Eksaminanden skal være i stand
til på et velformuleret dansk at give en dækkende oversættelse, der vi-
ser, at alle konstruktioner samt tekstens stilistiske præg er forstået.

d) Eksamensbestemmelser: Oversættelse til dansk af en spansk normal
prosatekst fra perioden efter år 1900 på højst 1600 typeenheder. Den-
ne tekst (der ikke er blevet gennemgået i undervisningen) stammer fra
den tekstsamling (hvis omfang er maks. 50 ns.), der er blevet anvendt
i løbet af semestrene, således at teksthelheden vil være den studerende
bekendt. Prøvens varighed: 4 timer. Skriftlig prøve. Alle hjælpemidler
må benyttes. Ekstern censur (13-skala).
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§ 13. Metodologi (Research Methodology)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i den første halvdel af 4. se-
mester.

a) Undervisningens mål og indhold: Der gennemgås centrale aspekter i
opgaveskrivning, som f.eks. problemformulering, hypoteseformule-
ring, citatteknik, disposition, fremfinding af relevant litteratur og in-
formationssøgning. Endvidere gives en oversigt over kvalitativ og
kvantitativ metode, som kan anvendes i empiriske undersøgelser. Me-
todologikurset skal forstås som en støttedisciplin til udarbejdelse af
bachelorprojektet.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, diskussioner og øvelser.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Ingen eksamen.

d) Eksamensbestemmelser: Ingen eksamen.

§ 14. Litterært emne (Literary Subject)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i den sidste halvdel af 3. se-
mester og i den første halvdel af 4. semester. ECTS: 6,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Grundig indsigt i et litterært emne
forstået som periode, forfatterskab eller tendens(er) inden for littera-
turen i Spanien eller Latinamerika. Der gennemgås et læsepensum på
højst 200 ns.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg,
øvelser og vejledning i udarbejdelse af bachelorprojektet (se også §
17).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Der opgives på petitum (se side
11) mindst 150 ns. fiktionstekst på spansk. Opgivelsen vil typisk have
relation til det stof, der er gennemgået i løbet af kurset, men i særlige
tilfælde kan andet materiale opgives. Der kræves en veldisponeret
fremstilling, evne til at gøre tekstiagttagelser, der er relevante for
værkfortolkningen, samt evne til at indgå i en uddybende dialog med
eksaminator.
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d) Eksamensbestemmelser: Eksaminanden får udleveret højst 2 ns. af den
opgivne tekst og har 25 minutters forberedelsestid. Prøven indledes
med eksaminandens fremlægning (5-10 min.) og fortsætter som en
dialog mellem eksaminator og eksaminand. Det udleverede tekst-
stykke kan danne udgangspunkt for fremlæggelsen eller indgå i dia-
logen, men skal under alle omstændigheder kommenteres. Prøven af-
holdes på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. Prøvens
varighed: 25 min. (inkl. censur) Forberedelse: 25 min. Mundtlig prø-
ve. Alle hjælpemidler må benyttes til forberedelsen. Intern censur (13-
skala).

§ 15. Lingvistisk emne (Linguistic Subject)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i den sidste halvdel af 3. se-
mester og i den første halvdel af 4. semester. ECTS: 6,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Grundig indsigt i et afgrænset ling-
vistisk emne. Der gennemgås et læsepensum på højst 200 ns.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg,
øvelser og vejledning i udarbejdelse af bachelorprojektet (se også §
17).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Der opgives på petitum (se side
11) et lingvistisk emne samt bibliografi over de benyttede værker. Op-
givelsens omfang: mindst 150 ns. faglitteratur. Opgivelsen vil typisk
have relation til det stof, der er gennemgået i løbet af kurset, men i
særlige tilfælde kan andet materiale opgives. Der kræves evne til sy-
stematisk fremstilling og relevant eksemplificering samt evne til at
indgå i en uddybende dialog med eksaminator.

d) Eksamensbestemmelser: Prøven indledes med eksaminandens frem-
lægning (ca. 5-10 min.) af emnet med inddragelse af selvvalgte auten-
tiske eksempler og fortsætter som en dialog mellem eksaminator og
eksaminand. Mundtlig prøve. Prøven afholdes på dansk eller spansk
efter den studerendes eget valg. Prøvens varighed: 25 min. (inkl.
censur). Ingen forberedelse. Intern censur (13-skala).
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§ 16. Historisk metode (Historical Method)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 3. semester og 2 ugentlige
timer i den første halvdel af 4. semester. ETCS: 7,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Kursets formål er dels at give den
studerende solid indsigt i et afgrænset emne inden for Spanien eller
Latinamerikas historie og samfundsforhold dels at opøve redskaber til
at formulere, afgrænse og besvare problemstillinger inden for det hi-
storiske og samfundsfaglige 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 inden for rammerne af et sprogstudium.
Ved kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig
argumentation.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg,
øvelser og vejledning i udarbejdelse af bachelorprojektet (se også §
17).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: I løbet af det første semester afle-
veres to opgaver, der træner den studerende dels i analyse og kritik af
tekster med relevans for det historiske og samfundsfaglige område
dels i skriftlig argumentation. Inden den mundtlige eksamen afleverer
den studerende en synopsis, der skal indeholde en afgrænset problem-
stilling inden for kursets emne, teoretiske og metodiske overvejelser,
præsentation og diskussion af det valgte materiale samt præsentation
af og argumentation for besvarelse af problemstillingen. Til den
afsluttende eksamen skal den studerende være i stand til at præsentere
og argumentere for sin synopsis samt indgå i diskussion og kritik af
den med eksaminator. Endvidere skal den studerende vise 1) generel
indsigt i kursets emne; 2) evne til at afgrænse en præcis problem-
stilling inden for dette emne; 3) evne til refleksion over teoretiske og
metodiske spørgsmål med relevans for problemstillingen; 4) evne til
kritisk diskussion af materiale af relevans for problemstillingen; samt
5) evne til argumentation for besvarelsen af problemstillingen.

d) Eksamensbestemmelser: I løbet af første semester afleveres to obliga-
toriske afleveringsopgaver i to eksemplarer på min. 4 ns. og maks. 5
ns. Opgaverne stilles og godkendes af underviseren. Disse skal være i
overensstemmelse med »Opgavevejledning og formelle kriterier for
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skrivning af opgaver« ved Center for Spansk. Det er en forudsætning
for at kunne gå op til den afsluttende prøve, at de to obligatoriske op-
gaver er afleveret senest ved afslutningen af første semester. Opgaven
skrives på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg.
Senest den 1. marts (for efterårssemestret senest den 1. oktober) afle-
verer den studerende en synopsis på min. 6 ns. og maks. 8 ns. samt en
bibliografi. Omkring den 15. marts afholdes en mundtlig prøve. Denne
aflægges på spansk eller dansk efter den studerendes eget valg; dog
skal sproget i synopsis og til den mundtlige eksamen være det samme.
Bedømmelsen sker på baggrund af såvel den skriftlige synopsis som
den mundtlige præsentation og diskussion. Prøvens varighed: 30
minutter (inkl. censur). Forberedelse: ingen. Mundtlig prøve. Alle
hjælpemidler er tilladte. Intern censur (13-skala).

§ 17. Bachelorprojekt (Bachelor Project)

Undervisningens omfang: Der afholdes ikke undervisning med specifikt
henblik på bachelorprojektet, men de emnekurser, der udbydes af Center
for Spansk på studiets 3. og 4. semester, kan benyttes (se §§ 14-16). ECTS:
15,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Se under emnekurser (§§ 14-16).

b) Undervisningens form: Se under emnekurser (§§ 14-16).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Bachelorprojektets emne skal lig-
ge inden for én af studiets tre dimensioner: Den sproglige, den litteræ-
re/kulturelle eller den historisk/samfundsmæssige. Der kræves en selv-
stændig og veldisponeret fremstilling af et emne med anvendelse af
relevant videnskabelig litteratur. Opgaven skal være ledsaget af ind-
holdsfortegnelse, bibliografi og noteapparat.

d) Eksamensbestemmelser: Opgavens emne aftales med en eksamensbe-
rettiget lærer, der dernæst fungerer som vejleder. Problemformulerin-
gen, arbejdstitel og foreløbig litteraturliste forelægges vejleder til god-
kendelse senest den 1. april. For efterårssemestret er fristen den 1. no-
vember. Kan vejleder ikke godkende problemformuleringen kontaktes
den studerende inden for 10 dage, og den studerende har derefter en
frist på 14 dage til at indlevere en ny problemformulering. Hvis
problemformuleringen ikke godkendes inden for fristen, kan
bacheloropgaven ikke indleveres til bedømmelse i forårssemestret.
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Det sproglige niveau skal være til ‘bestået’, og indholdet tæller dob-
belt i forhold til den sproglige formulering, dvs. det sproglige tæller 1
og indholdet 2. Opgavens omfang: min. 20, maks. 25 ns. inklusive ci-
tater, 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). Opgaven skal
være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og formelle krite-
rier for skrivning af opgaver« ved Center for Spansk. Opgaven skrives
på dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. Ekstern censur
(13-skala). Se endvidere »Hjemmeopgaver« side 10.

Hvad angår overordnede bestemmelser om BA-projekt henvises til re-
levant afsnit under »Fællesbestemmelser, B. Generelle eksamensbe-
stemmelser« (side III).
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B. Etfaglig BA-uddannelse og tofaglig
kandidatuddannelse i spansk

Den etfaglige bacheloruddannelse omfatter foruden disciplinerne, der er
nævnt under den tofaglige, samme discipliner som kandidatuddannelsen
med undtagelse af speciale.

§ 18. Oversættelse fra spansk til dansk (Translation Spanish-Danish)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. semester. ECTS: 7,5.

a) Undervisningens mål og indhold: Evne til at gengive en middelsvær,
ikke fagsproglig spansk tekst på adækvat dansk.

b) Undervisningens form: Skriftlige øvelser på baggrund af tekstsam-
ling/kompendium (f.eks. noveller, anmeldelser, essays).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Den spanske tekst skal være fuldt
forstået og præcist og nuanceret gengivet på et korrekt dansk, der sti-
listisk er i nøje overensstemmelse med den spanske tekst.

d) Eksamensbestemmelser. Der oversættes en middelsvær spansk tekst
fra perioden efter år 1900, der ikke må vedrøre en emnekreds, som
forudsætter specialkendskab (f.eks. teknik eller sport). Tekstens om-
fang er højst 1600 typeenheder. Denne tekst (der ikke er blevet gen-
nemgået i undervisningen) stammer fra den tekstsamling (hvis omfang
er maks. 50 ns.), der er blevet anvendt i løbet af semestret, således at
teksthelheden vil være den studerende bekendt. Prøvens varighed: 5
timer. Skriftlig prøve. Alle hjælpemidler må benyttes. Skriftlig eksa-
men. Intern censur (13-skala).

§ 19. Grammatisk beskrivelse (Advanced Grammar)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. semester. ECTS: 7,5.

a) Undervisningens mål og indhold: Der stræbes imod, at den studerende
får indgående kendskab til sproglig analyse, beskrivelse og systemati-
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sering af centrale grammatiske problemstillinger inden for det spanske
sprog på højt niveau.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, oplæg og øvelser.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Der kræves indgående kendskab
til forskellige afgrænsede og centrale områder inden for spansk gram-
matik. Eksaminanden skal kunne gøre rede for de teoretiske overvejel-
ser og forudsætninger som den grammatiske beskrivelse beror på og
være i stand til at levere en kvalificeret kritik af denne.

d) Eksamensbestemmelser: Der forelægges eksaminanden 4 centrale pro-
blemstillinger ledsaget af en eller flere autentiske spanske tekster fra
efter 1900 (på højst 2500 typeenheder). Eksaminanden udvælger 3 af
problemstillingerne, der beskrives ud fra flere forskellige teoretiske
indfaldsvinkler. Gennemgangen af problemstillingerne skal ske under
inddragelse af eksempler fra teksten. Problemstillingerne skal være te-
matisk orienterede. Prøvens varighed: 5 timer. Skriftlig prøve. Alle
hjælpemidler må benyttes. Prøven aflægges på spansk eller dansk efter
den studerendes eget valg. Intern censur (13-skala).

§ 20. Oversættelse fra dansk til spansk (Translation Danish-Spanish)

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 2. semester. ECTS: 10,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Evne til at gengive en middelsvær,
ikke fagsproglig dansk tekst på adækvat spansk.

b) Undervisningens form: Skriftlige øvelser på baggrund af tekstsam-
ling/kompendium (f.eks. noveller, anmeldelser, essays).

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Oversættelsen skal fremtræde på
et fuldt korrekt spansk med nøjagtig gengivelse af stilniveau og nuan-
ceret og præcis anvendelse af idiomatiske konstruktioner.

d) Eksamensbestemmelser: Der oversættes en middelsvær dansk tekst fra
perioden efter år 1900, der ikke må vedrøre en emnekreds, der forud-
sætter specialkendskab (f.eks. teknik eller sport). Tekstens omfang er
højst 1600 typeenheder. Denne tekst (der ikke er blevet gennemgået i
undervisningen) stammer fra den tekstsamling (hvis omfang er maks.
50 ns.), der er blevet anvendt i løbet af semestret, således at teksthel-
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heden vil være den studerende bekendt. Prøvens varighed: 5 timer.
Skriftlig prøve. Alle hjælpemidler må benyttes. Ekstern censur (13-
skala).

§ 21. Emneprøver (Subjects)

Sidefag:
Den studerende skal dels bestå en dimensionsbunden emneprøve i form af
en mdt. eksamen (se efter § 7 e og A1 nedenfor) og dels prøven i litterær
oversættelse fra spansk til dansk (B2).

Erhvervssproglig humanist:
Den studerende skal bestå 2 dimensionsbundne emneprøver. Den ene em-
neprøve afvikles i forbindelse med mundtlig sprogfærdighed, den anden
emneprøve afvikles i form af en hjemmeopgave. Øvrige bestemmelser
fremgår nedenfor under A.

Kandidatuddannelse:
Der skal aflægges 3 emneprøver. To af disse er dimensionsbundne og skal
hver for sig klart ligge inden for mindst to af fagets dimensioner (sprog, lit-
teratur/kultur, historie/samfundsforhold). Det tredje emne er frit.
Én dimensionsbunden emneprøve aflægges på spansk i forbindelse med
prøve i Mundtlig sprogfærdighed.
En dimensionsbunden emneprøve skal aflægges på spansk i form af en
hjemmeopgave.
Den fri emneprøve aflægges på dansk eller spansk efter den studerendes
eget valg.

A. Dimensionsbundne emneprøver (Bound Subjects)

På kandidatuddannelsen udbydes emnekurser, der tager sigte på at kvalifi-
cere de studerende til at aflægge de dimensionsbundne emneprøver.

Nedenstående oversigt henviser til én emneprøve:

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. eller 2. semester. ECTS:
10,0.

a) Undervisningens mål og indhold: Grundig gennemgang af et lingvis-
tisk, litterært/kulturelt, historisk/samfundsmæssigt emne. Der gøres re-
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de for de metodologiske aspekter inden for den pågældende fagtradi-
tion.

b) Undervisningens form: Forelæsninger, oplæg og diskussioner

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Opgivelser vil typisk have rela-
tion til det stof, der er gennemgået i emnekurset, men andet stof kan
benyttes. Der kræves en velargumenteret og nuanceret fremstilling
samt evne til at forholde sig kritisk til relevant videnskabelig litteratur.
Endvidere kræves teoretisk og metodisk refleksion i forhold til emnet
og den valgte problemstilling.

d) Eksamensbestemmelser: Se 1) og 2) nedenfor. De dimensionsbundne
emneprøver bedømmes med ekstern censur (13-skala), den fri emne-
prøve bedømmes med intern censur.

1) Mundtlig emneprøve: Eksaminanden afleverer inden prøven (dvs. se-
nest den 2. maj eller den 1. december) en skriftlig emnebeskrivelse (se
side 11) på mindst 2 ns. og højst 5 ns. indeholdende titel og problem-
stilling og en bibliografi, som herefter udgør pensum for eksamen,
samt – hvor det er relevant – en beskrivelse af de analysemetoder,
eksaminanden ønsker at benytte. Emnebeskrivelsen skal indeholde en
bibliografi over den til emnet relevante litteratur, som herefter danner
grundlag for eksamen. To eller flere studerende kan ikke indlevere
enslydende emnebeskrivelser. Prøven indledes med, at eksaminanden
præsenterer sit emne i form af et oplæg (ikke oplæsning) af højst 15
minutters varighed. Efter fremlæggelsen føres en diskussion mellem
eksaminand og eksaminator, hvorunder eksaminanden skal vise evne
til at argumentere for sine synspunkter. Inden eksamen indsender
eksaminator emnebeskrivelsen til censor, men emnebeskrivelsen
indgår ikke i bedømmelsen af præstationen. Prøven aflægges på
spansk i forbindelse med Mdt. sprogfærdighed (§ 23). Prøvens
varighed: 30 min. (inkl. censur). Der er ingen forberedelsestid til den-
ne eksamen.

2) Hjemmeopgave: Emnet skal være selvvalgt og godkendt af en af
fagets eksamensberettigede lærere, som dernæst fungerer som vejle-
der. Senest den 2. maj (for efterårssemestret den 1. november) skal
den studerende indlevere en blanket på sekretariatet med oplysning
om navn på vejleder og foreløbig titel. Der kræves evne til selvstæn-
digt at opstille en problemformulering og at gennemføre en analyse af
et afgrænset teoretisk og/eller praktisk problem. Opgavens omfang:
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min. 20, maks. 25 ns. inklusive 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). Opgaven affattes på spansk. Det sproglige ni-
veau skal være til ‘bestået’, og indholdet tæller dobbelt i forhold til
den sproglige formulering, dvs. det sproglige tæller 1 og indholdet 2.
Hjemmeopgaven skal være i overensstemmelse med »Opgavevejled-
ning og formelle kriterier for skrivning af opgaver« ved Center for
Spansk (se endvidere »Hjemmeopgaver« side 11).

B. Fri emneprøve (Free Subject)

Emneprøven med frit emne kan aflægges inden for samme dimensioner og
i samme former, som dem der er nævnt i § 21 A.
Bedømmelse: intern med censur (B/IB).
En emneprøve med frit emne kan tillige aflægges på følgende fire måder:
1) Skriftlig emneprøve, 2) Litterær oversættelse fra spansk til dansk, 3)
Moderne katalansk sprog og kultur eller 4) Praktikophold/projekt.

Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. eller 2. semester. ECTS:
10,0.

1) Skriftlig emneprøve
Eksaminanden afleverer inden prøven (dvs. senest den 2. maj eller den 1.
december) en skriftlig emnebeskrivelse (se side 11) på mindst 2 og højst 5
ns. indeholdende titel, problemstilling og en bibliografi, som herefter udgør
pensum for eksamen, samt – hvor det er relevant – en beskrivelse af de
analysemetoder, eksaminanden ønsker at benytte. To eller flere studerende
kan ikke indlevere enslydende emnebeskrivelser. Ud fra emnebeskrivelsen
formulerer eksaminator en opgave, der skal vedrøre et eller flere væsentlige
træk ved emnet. Inden eksamen indsender eksaminator emnebeskrivelsen
til censor, men emnebeskrivelsen indgår ikke i bedømmelsen af præsta-
tionen. Opgaven kan skrives på dansk eller spansk efter den studerendes
eget valg. Prøvens varighed: 5 timer. Skriftlig prøve. Alle hjælpemidler må
benyttes.

2) Litterær oversættelse fra spansk til dansk
Prøven består af 2 delprøver: en hjemmeopgave og en mundtlig prøve.
Sidstnævnte kræver tilmelding til eksamen på eksamenskontoret. Eksamen
er bestået, når begge delprøver er vurderet til bestået.
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Hjemmeopgaven:
Den studerende får efter aftale med en af fagets eksamensberettigede lærere
i løbet af semestret, dog senest 1. maj/1. december, udleveret en ca. 7 ns.
lang tekst på spansk. Teksten skal være middelsvær fiktionsprosa fra perio-
den efter år 1900 og må ikke foreligge i dansk oversættelse. Der kræves en
korrekt og stilistisk præcis oversættelse. Teksten oversættes til dansk og
indleveres på sekretariatet i 3 eksemplarer til bedømmelse senest 14 dage
senere sammen med to attester, der er fremlagt udenfor sekretariatet. Origi-
naltekstens sidetal skal anføres i den oversatte tekst. Intern censur (B/IB).
Hvis hjemmeopgaven ikke bestås, skal den studerende selv melde fra til
den mundtlige prøve på eksamenskontoret.

Den mundtlige prøve:
Under forudsætning af, at hjemmeopgaven bestås, foranstaltes inden for
den almindelige eksamensperiode en mundtlig prøve. Prøven indledes med
at eksaminanden i form af et oplæg på højst 15 minutter fremlægger speci-
elle problemer og overvejelser i forbindelse med oversættelsesarbejdet og
gør rede for sine valg. Efter fremlæggelsen føres en diskussion mellem
eksaminand og eksaminator. Der kræves en velargumenteret fremstilling af
oversættelsesteoretiske problemstillinger. Prøvens varighed: 30 min. (inkl.
censur). Intern censur (B/IB). Der er ingen forberedelsestid til denne eksa-
men.

Ved omprøve kan samme tekst ikke anvendes.

3) Moderne katalansk sprog og kultur
Prøven består af 2 delprøver. Begge prøver vægtes lige meget. Eksamen er
bestået, når begge delprøver er vurderet til bestået.

a) Prøve, der tager udgangspunkt i en udleveret tekst på moderne kata-
lansk (højst 1 ns.). Teksten læses op på katalansk, oversættes og kom-
menteres grammatisk, og der føres en kort samtale om teksten på kata-
lansk.
Der kræves sikkerhed i udtale, morfologi og syntaks. Eksaminanden
skal dokumentere evne til at forstå en moderne katalansk tekst uden
væsentlige fejlfortolkninger og være i stand til at indgå i en dialog på
katalansk. Prøvens varighed: 20 min.

b) Prøve på grundlag af udleveret tekst fra gennemgået pensum. Eksami-
nanden skal være i stand til at redegøre for situation/handling/tema og
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kortfattet perspektivere teksten i forhold til den kulturelle/historiske
kontekst. Prøven afholdes på dansk. Prøvens varighed: 10 min.

Prøvens samlede varighed: 30 min. (inkl. censur). Forberedelse: 30
minutter. Alle hjælpemidler må benyttes. Intern censur (B/IB).

4) Praktik/projekt
En fri emneprøve kan eksempelvis også bestå af et praktikophold i en
spansk virksomhed eller i en dansk, der arbejder med spansk; ved at under-
vise i spansk i gymnasiet; ved at deltage i længerevarende projekter i
Spanien eller Latinamerika, hvor det spanske sprog indgår, eller ved f.eks.
at udvikle spansksproget materiale (evt. til undervisningsbrug) vha. f.eks.
produktion af hjemmesider eller andre IKT-medier. Ansøgning indeholden-
de forløbsplan, varighed, sted, etc. tilstiles studienævnet for Center for
Spansk, der herefter tager stilling til, hvorvidt projektet kan godkendes.

§ 22. Skriftlig sprogfærdighed (Written Proficiency)

Undervisningens omfang: 1,5 ugentlige timer i 2. semester. Undervisningen
kan integreres med undervisning i mundtlig sprogfærdighed.

a) Undervisningens mål og indhold: Evne til at udtrykke sig frit og varie-
ret på skriftligt spansk med et nuanceret ordforråd og stilistisk sikker-
hed inden for forskellige skriftlige teksttyper med særlig vægt på den
videnskabelige, akademiske diskurs. Kurset bør opfattes som en støt-
tedisciplin i forhold til udarbejdelsen af emneprøven og/eller specialet.

b) Undervisningens form: Skriftlige øvelser.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Ingen eksamen.

d) Eksamensbestemmelser: Ingen eksamen.

§ 23. Mundtlig sprogfærdighed (Oral Proficiency)

Undervisningens omfang: 1,5 ugentlige timer i 2. semester. Undervisningen
kan integreres med undervisning i skriftlig sprogfærdighed. ECTS: 5,0 (i
forbindelse med forløbet som erhvervssproglig humanist er ETCS: 6,5).
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a) Undervisningens mål og indhold. Der opøves korrekt og tydelig arti-
kulation, korrekt intonation og fonetisk stilniveau samt evne til mundt-
ligt at udtrykke sig og fremstille et emne ubesværet og nuanceret in-
den for forskellige mundtlige teksttyper med særlig vægt på den vi-
denskabelige, akademiske diskurs.

b) Undervisningens for: Mundtlige øvelser og oplæg.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Det kræves, at eksaminanden i en
samtale kan udtrykke sig på et fuldt korrekt og varieret spansk i en af
sprogets varianter. Eksaminanden skal være konsekvent med hensyn
til europæisk spansk eller en af sprogets latinamerikanske varianter.
Ved bedømmelsen inddrages både udtale, grammatisk og idiomatisk
korrekthed samt ordforråd.

d) Eksamensbestemmelser: Prøven aflægges i forbindelse med en mundt-
lig dimensionsbunden emneprøve (se § 21). Prøvens varighed: 30 min.
(inkl. censur). Ingen forberedelse. Ekstern censur (13-skala).

§ 24. Dokumentation (Information Retrieval)

Undervisningens omfang: 1 ugentlig time i 2. semester.

a) Undervisningens mål og indhold: Kursets formål er at give den stude-
rende en praktisk indføring i hensigtsmæssig fremskaffelse af faglig
information via såvel trykte som elektroniske medier med særligt hen-
blik på materialefremfindelsen ved udarbejdelse af specialet. Kurset
bør derfor opfattes som en støttedisciplin i forhold til specialeudarbej-
delsen.

b) Undervisningens form: Forelæsning og løsning af konkrete litteratur-
søgningsopgaver.

c) Eksamensopgivelser og -fordringer: Ingen eksamen

d) Eksamensbestemmelser: Ingen eksamen.

§ 25. Speciale (Thesis)

Specialet skrives i kandidatuddannelsens 3. semester. ECTS: 30,0.
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Kandidatspecialet har et omfang af min 60, maks. 100 ns., inkl. resumé, ci-
tater, bibliografi, fodnoter, tabeller, grafer og eksempler (et evt. mere om-
fattende eksempelmateriale samt evt. billeder og fotos placeres i et appen-
diks, der ikke er inkluderet i omfangsangivelsen). Specialet skrives på
dansk eller spansk efter den studerendes eget valg. Specialet skal være i
overensstemmelse med »Opgavevejledning og formelle kriterier for skriv-
ning af opgaver« ved Center for Spansk. Ekstern censur (13-skala). Specia-
let kan skrives individuelt eller i gruppe (maks. 3 personer) med individuel
bedømmelse. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at
anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset
fagligt emne.

Emne: Specialeemnet skal entydigt ligge inden for spanskstudiets dimen-
sioner.

Vejledning: Specialeemnet skal godkendes af en vejleder. I forbindelse
med godkendelsen af problemformuleringen fastsættes samtidig sammen
med vejlederen en frist for aflevering af specialet, og denne frist må ikke
være længere end 8 måneder. Under arbejdet med specialet har den stude-
rende mulighed for at konsultere sin vejleder om strukturering og metode-
spørgsmål.

Aflevering: Afleveres specialet ikke inden for den fastsatte frist betragtes
det som ikke-bestået. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra
eller forlænge denne frist. Specialet, der skal indeholde et resumé på spansk
på ca. 3 ns., indleveres i 3 eksemplarer på sekretariatet for Center for
Spansk ledsaget af en blanket med oplysning om, hvorvidt det efter
bedømmelsen kan udlånes.

Bedømmelse: Ud over de generelt gældende krav til specialer lægges der
ved bedømmelsen vægt på evne til klar disposition og god formulerings-
evne, herunder sproglig korrekthed. Det sproglige niveau skal være til »be-
stået«, og indholdet tæller dobbelt i forhold til den sproglige formulering,
dvs. det sproglige tæller 1 og indholdet 2.

Specialet bedømmes med ekstern censur (13-skala). Senest tre måneder
efter indlevering forelægger eksaminator og censor en foreløbig fælles spe-
cialeudtalelse for den studerende. Inden for 14 dage skal den studerende
enten acceptere udtalelsen eller fremkomme med skriftlige kommentarer til
denne. Senest en uge efter denne periode udarbejder censor og eksaminator
den endelige fællesudtalelse samtidig med at karakteren afgives.
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En afhandling, der er blevet belønnet med guldmedalje fra et dansk univer-
sitet eller universitetscenter, vurderes til karakteren 13 uden yderligere be-
dømmelse.

Hvad angår overordnede bestemmelser om speciale henvises til relevante
afsnit under »Fællesbestemmelser, B. Generelle eksamensbestemmelser«
(side III).
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III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om
humanistiske uddannelser på universiteterne af 15. marts 1995 med virk-
ning for studerende immatrikuleret 1. september 2004 eller senere.

Studerende, der har påbegyndt uddannelsen tidligere end sommeren 2003,
kan frit vælge, om de ønsker at fortsætte deres studium efter hidtidig studie-
ordning eller overgå til nærværende ordning.

Studerende, der har påbegyndt studiet efter studieordningen af 2001, og
som ønsker at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning herom til
studienævnet.

Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efter-
følgende at vende tilbage til en tidligere ordning.

Der afholdes sidste gang eksamener efter studieordning 2001 ved vinter-
eksamen 2009.
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Overgangsbestemmelser

I samtlige tilfælde overføres den opnåede karakter direkte. I de tilfælde,
hvor en eksamen fra 2001-studieordningen har B/IB, overføres denne be-
dømmelse, selv om der i 2003-studieordningen måtte være indført 13-skala.

GRUNDUDDANNELSE:
Studieordning 2001 Studieordning 2003
Fonetik Fonetik
Introduktion til sprogvidenskab Introduktion til sprogvidenskab
Introduktion til videnskabsteori Introduktion til videnskabsteori
Grammatik Grammatik 2
Spaniens og Lat.am. historie Historie og samfundsforhold
Spaniens og Lat.am. litteratur Kulturhistorie
Litterær analyse Litterær analyse
Mundtlig sprogfærdighed Mundtlig kommunikation 1 og 2

Skriftlig sprogfærdighed
»Skr. sprogproduktion og
Grammatik 1 og 3«, bortset fra
oversættelsesdelen

Oversættelse dansk-spansk Oversættelsesdelen i »Skr.
sprogproduktion og grammatik 3«

Skriftlig sprogfærdighed +
Oversættelse dansk-spansk

»Skr. sprogproduktion og
grammatik 1 og 3«

Oversættelse spansk-dansk Oversættelse spansk-dansk
BA-projekt BA-projekt

1-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE:
Studieordning 2001 Studieordning 2003
Fonetik Fonetik
Introduktion til sprogvidenskab Introduktion til sprogvidenskab
Introduktion til videnskabsteori Introduktion til videnskabsteori
Oversættelse spansk-dansk Oversættelse spansk-dansk
Grammatik Grammatik 2
Spaniens og Lat.am. historie Historie og samfundsforhold
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1,5-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE:
Studieordning 2001 Studieordning 2003
Fonetik Fonetik
Grammatik Grammatik 2
Spaniens og Lat.am. historie Historie og samfundsforhold
Spaniens og Lat.am. litteratur Kulturhistorie
Mundtlig sprogfærdighed Mundtlig kommunikation 1 og 2

Skr. sprogfærdighed
»Skr. sprogproduktion og
Grammatik 1 og 3«, bortset fra
oversættelsesdelen

Oversættelse dansk-spansk Oversættelsesdelen i »Skr.
sprogproduktion og grammatik 3«

Oversættelse spansk-dansk Oversættelse spansk-dansk
Emneprøve (dim.bunden) Emneprøve (dim.bunden)

KANDIDATUDDANNELSE:
Studieordning 2001 Studieordning 2003
Oversættelse spansk-dansk Oversættelse spansk-dansk
Grammatisk beskrivelse Grammatisk beskrivelse
Oversættelse dansk-spansk Oversættelse dansk-spansk
Emneprøve 1 Emneprøve 1
Emneprøve 2 Emneprøve 2
Emneprøve 3 Emneprøve 3
Skriftlig sprogfærdighed Kan ikke overføres
Mundtlig sprogfærdighed Mundtlig sprogfærdighed
Dokumentation Dokumentation
Speciale Speciale

Erhvervssproglig humanist:
Samtlige eksamener i dette forløb er indeholdt i ovennævnte skema.

Godkendt af Spansk Studienævn den 24.01.03.
Vedtaget af Det humanistiske Fakultet den 17.06.03.

Rettelser godkendt af Spansk Studienævn den 29.04.04
Rettelser vedtaget af Undervisnings- og uddannelsesudvalget den 10.06.04
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