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Faglig del 

 

I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen med centralt fag 

i spanske og spanskamerikanske studier og kandidatud-

dannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske 

studier 
 

I henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kan-

didatuddannelser ved universiteterne udbydes kandidatuddannelsen med 

centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier og kandidatuddannel-

sen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier. 

 

 

A. Mål og forudsætninger 
 

§ 1 Kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskameri-

kanske studier 

Den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i spanske og spansk-

amerikanske studier er et fuldtidsstudium, hvor de to år bruges på to fag. 

Således anvendes de 70 ECTS på spanske og spanskamerikanske studier og 

de 50 ECTS på et andet fag. 

 

Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den 

studerendes samlede studieforløb. Den færdiguddannede kandidat skal ha-

ve opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer 

ham/hende 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 to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i spanske og spansk-

amerikanske studier er et fuldtidsstudium, hvor de to år bruges på to fag. 

Således anvendes de 70 ECTS på spanske og spanskamerikanske studier og 

de 50 ECTS på et andet fag end spansk. Kandidatuddannelsen repræsente-

rer den fulde faglige udbygning af den studerendes samlede studieforløb. 
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Den færdiguddannede kandidat skal have opnået faglige og erhvervsmæs-

sige kompetencer, der kvalificerer ham/hende til at varetage et bredt spek-

trum af erhvervsfunktioner. Enhver kandidatuddannelse giver adgang til at 

søge ind på en ph.d. uddannelse. Formålet med uddannelsen er at erhverve 

en række generelle og fagspecifikke kompetencer i spanske og spanskame-

rikanske studier, samt almene humanistiske kompetencer. 

 

 

Den studerende skal:  

1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et højt videnskabe-

ligt niveau 

2. udtømmende kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer 

ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel 

international forskning 

3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og 

prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 

4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder 

5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 

6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau 

7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog 

8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 

9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved 

hjælp af referencer, noter og bibliografi 

10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, 

præcist og korrekt 

11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabe-

lige problemstillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for 

forskellige målgrupper. 

12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og 

forudsætter nye løsningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, 

herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik  

13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, 

herunder også kunne overholde deadlines og formalia  

14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøg-

ning som mundtlig og skriftlig formidling 

15. kunne forstå og anvende faglitteratur på spansk, engelsk og de skandi-

naviske sprog 
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Fagspecifikke kompetencemål  

De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-

lighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny 

dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”. 

 

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 betydelige interkulturelle kompetencer (kul-

turformidling). 

 

Viden 

Kandidaten har 

 omfattende viden om fonetiske aspekter af det spanske sprog, herun-

der kendskab til lokale varianter 

 forskningsbaseret viden om grammatiske discipliner (syntaks, seman-

tik, pragmatik) og sprogvidenskabelige områder 

 uddybet viden om historiske problemstillinger og om redskaber til at 

analysere dem 

 viden om kulturelle og interkulturelle teorier og metoder  

 forskningsbaseret viden om interkulturel analyse i selve den spanskta-

lende verden samt den spansktalende verden i forhold til Danmark 

 

Færdigheder 

Kandidaten kan  

 udtrykke sig sikkert mundtligt og skriftligt på spansk på et højt niveau 

 oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig kor-

rekthed, stilniveau og situation 

 analysere historiske/samfundsmæssige problemstillinger samt reflek-

tere over valg af teori og analysestrategier 

 analysere og fortolke kulturelle udtryk (genrer) 

 perspektivere kulturelle fænomener i forhold til den spansktalende 

verden 

 forstå og anvende akademiske tekster skrevet på spansk, engelsk og på 

de skandinaviske sprog 

 argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk på et højt ni-

veau 

 præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under ind-

dragelse af egnede medier 
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 kommunikere på højt niveau med specialister og almenkyndige om 

faglige problemer 

 

Kompetencer  

Kandidaten kan  

 selvstændigt træffe beslutninger på grundlag af gennemførte undersø-

gelser, der tilvejebringer det nødvendige beslutningsgrundlag  

 selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre (tværfagligt) udvik-

lingsarbejde på baggrund af videnskabelige og teoretiske metoder  

 selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering  

 

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. I kandidatuddannelsen som centralt fag ind-

går som konstituerende fag særfag og åbne fag. Dertil kommer specialet.  

 

‘Særfag’ er undervisningsfag, hvis faglige indhold er nærmere bestemt i 

studieordningen. ‘Åbne fag’ er undervisningsfag, som Studienævn for Tysk 

og Spansk 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 ud-

bud af åbne fag, om faget er konstituerende. Godkendelse af åbne fag sker 

under forudsætning af, at der i eksamensopgaven indgår aspekter, syns-

vinkler og/eller materiale, der er relevante for en kandidatuddannelse i 

spansk. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskameri-

kanske studier (70 ECTS) består af: konstituerende fag på 40 ECTS. Heraf 

udgør særfag 20 ECTS og åbne fag 20 ECTS. Kandidatspeciale udgør 30 

ECTS.  

 

§ 2. Kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikan-

ske studier 

Sidefag i spanske og spanskamerikanske studier på kandidatniveau er et 

fuldtidsstudium, der udgør 50 ECTS på kandidatuddannelsen, og som er en 

naturlig fortsættelse af sidefaget på 45 ECTS på bacheloruddannelsen.  

 

En kandidatuddannelse med centralt fag på 70 ECTS og sidefag på 50 

ECTS giver undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren.  
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Et sidefag i spanske og spanskamerikanske studier er en uddannelse med 

en bred vifte af erhvervskompetence. Den giver en systematisk viden om 

sproglige, kulturelle og samfundsmæssige aspekter af den spansktalende 

verden (Spanien og Latinamerika). Sidefag i spanske og spanskamerikan-

ske studier er en uddannelse, der er komplementarisk til en kandidatuddan-

nelse i et andet fag og målet er at de studerende kan opnå kvalifikationer og 

kompetencer specielt til at beskæftige sig med gymnasial uddannelse 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 journalistik med en 

særlig tone i Spanien og Latinamerika. Endvidere kan de tilegne sig kom-

petencer, som vil give mulighed for beskæftigelse inden for fx internationa-

le organisationer, formidling og oversættelse. 

 

Fagspecifikke kompetencemål 

De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-

lighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny 

dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”.  

 

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). Hvad angår de ‘Generelle kompetencer’, henvises til § 1. 

 

Viden 

Kandidaten har 

 omfattende viden om fonetiske aspekter af det spanske sprog, herun-

der kendskab til lokale varianter 

 forskningsbaseret viden om grammatiske discipliner (syntaks, seman-

tik, pragmatik)  

 forskningsbaseret viden om historiske problemstillinger og relevante 

teorier og metoder 

 viden om kulturelle og interkulturelle teorier og metoder 

 forskningsbaseret viden om interkulturel analyse i selve den spanskta-

lende verden samt den spansktalende verden i forhold til Danmark  

 

Færdigheder 

Kandidaten kan  
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 udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk uden væsentlige gram-

matiske og kommunikationshæmmende fejl 

 oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig kor-

rekthed, stilniveau og situation 

 analysere historiske/samfundsmæssige problemstillinger  

 analysere og fortolke kulturelle udtryk (genrer) 

 perspektivere kulturelle fænomener i forhold til den spansktalende 

verden 

 forstå og anvende akademiske tekster skrevet på spansk, engelsk og på 

de skandinaviske sprog 

 argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk  

 præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under ind-

dragelse af egnede medier 

 kommunikere med specialister og almenkyndige om faglige proble-

mer 

 

Kompetencer  

Kandidaten kan  

 selvstændigt træffe beslutninger på grundlag af gennemførte undersø-

gelser, der tilvejebringer det nødvendige beslutningsgrundlag  

 gennemføre udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige og teo-

retiske metoder  

 

Sidefaget (50 ECTS) er placeret på kandidatuddannelsens 1. og 2. semester 

og består af særfag på 40 ECTS og valgfag på 10 ECTS. Sidefagets valg-

fag, 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 relevant(e) for det cen-

trale fag (f.eks. gymnasiepraktik). 

 

For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvi-

denskab, teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab består kandidatuddan-

nelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier af 75 ECTS i 

henhold til følgende model: 

 

 65 ECTS konstituerende fag 

 10 ECTS valgfag 
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§ 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 spanske og spanskamerikanske 

studier omfatter dette følgende bacheloruddannelser: 

 

En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i spansk/spanske og 

spanskamerikanske studier. 

 

For kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske stu-

dier omfatter dette følgende bacheloruddannelser: 

 

Alle to-faglige bacheloruddannelser med sidefag (45 ECTS) i spanske og 

spanskamerikanske studier.  
 

Adgang i øvrigt 

 

På kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskamerikanske 

studier kan optages enhver, som har bestået en BA-uddannelse med 

spansk/spanske og spanskamerikanske studier som centralt fag fra Syd-

dansk Universitet eller et andet dansk universitet, eller fra ethvert uden-

landsk universitet med en sammenlignelig studiestruktur og et tilsvarende 

fagligt niveau. Studienævnet kan dispensere fra denne regel og optage stu-

derende på kandidatuddannelsen, der ikke formelt opfylder ovennævnte 

krav, men alligevel kan godtgøre at besidde kvalifikationer svarende til 

BA-grunduddannelsen med et væsentligt spanskfagligt indhold. 

 

På kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske stu-

dier kan optages enhver, som har bestået en BA-uddannelse med 

spansk/spanske og spanskamerikanske studier som sidefag fra Syddansk 

Universitet eller et andet dansk universitet, eller fra ethvert udenlandsk 

universitet med en sammenlignelig studiestruktur og et tilsvarende fagligt 

niveau. Studienævnet kan dispensere fra denne regel og optage studerende 

på sidefaget, der ikke formelt opfylder ovennævnte krav, men alligevel kan 
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godtgøre at besidde kvalifikationer svarende til sidefaget på 45 ECTS med 

et væsentligt spanskfagligt indhold. 

 

§ 4. Titel 

Kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskamerikanske 

studier giver ret til betegnelsen: 

cand.mag. i spanske og spanskamerikanske studier og [sidefag]. På en-

gelsk: Master of Arts (MA) in Spanish and Spanish-American Studies and 

[sidefag på engelsk]. 

 

Kandidatuddannelsen med centralt fag i et andet fag og sidefag i spanske 

og spanskamerikanske studier giver ret til den betegnelse, der er angivet i 

studieordningen for det centrale fag, idet det bemærkes, at sidefaget be-

nævnes spanske og spanskamerikanske studier, på engelsk Spanish and 

Spanish-American Studies. 
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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt  

 
Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen  

 

§ 5. Kandidatuddannelsen, centralt fag (70 ECTS), forløbsmodel 

 
Undervisningsfag   Undervisningens placering 

(Ugentlige timer) 

Eksa-

mens 

place-

ring 

Åbne 

fag 

Særfag 

 

Projekt-

orienteret 

forløb 

(praktik) 

ECTS-

vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-

ansvarligt 

institut 

Beskr. 

i § 

1. semester 2. semester  3. semester  4. seme-

ster* 

Seme-

ster 

    

Kulturelt emne i kontekst IKV & IH 

 

18 Her læses 

3. semester 

af sidefa-

get  

(30 ECTS) 

4 t.   2.  x  10 

Sproglige kontraster: 

Sprog og kognition/ fonetik 

ISK 19 Her læses 

endvidere  

20 ECTS af 

sidefaget   

 

4 t.  3.  x  10 

Åbent fag I (F.eks. 

Fremmedsprogstil. og pæda-

gogik) 

 20 2 t.  3. x  x 10 

Åbent fag II ISK 20   2-4 t.  3. x   10 

Speciale ISK 21    x 4.    30 

* I dette semester anbefales udlandsophold 
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§ 6. Kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS), forløbsmodel 

Undervisningsfag   Undervisningens placering 

(Ugentlige timer) 

Eksamens pla-

cering 

Åbne 

fag 

Særfag 

 

Projekt-

oriente-

ret for-

løb 

(prak-

tik) 

ECTS-

vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-

ansvarligt 

institut 

Beskr. i 

§ 

1. semester 2. semester  3. semester  4. semester  Semester     

Sproglige kontraster: kontrastiv 

grammatik/fonetik 

ISK 
22 

4 t.  Her læses centralt fag i 

et andet fag. 

1.  x  10 

Dimensionskursus i historie og 

samfundsforhold* 

IH 
23 

(3 t.)  1.  x  (10) 

Dimensionskursus i sprog* ISK 
24 

 3 t. 2.  x  10 

Kulturelt emne i kontekst IKV og IH 
25 

 4 t. 2.  x  10 

Valgfag, f.eks. Fremmed-

sprogstilegnelse og pædagogik  

ISK 
26 

2 t. Her læses 

endvidere 10 

ECTS af det 

centrale fag 

(et andet 

fag) 

 

1.  x  10 

Skriftlig sprogproduktion og 

grammatik 3 

ISK 
27 

2 t. 1. (Består af 2 

prøver: 1 medio 

sem. og 1 ulti-

mo sem.) 

   10 

(Hver 

prøve 

vægter 

med 5 

ECTS; 

i alt 10 

ECTS) 

* Den studerende vælger et af dimensionskurserne. 
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§ 7. Kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier (75 ECTS), forløbsmodel 

- kun for studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+idræt) samt samfundsvidenskab 

Undervisningsfag   Undervisningens placering 

(Ugentlige timer) 

Eksamens 

placering 

Åbne 

fag 

Særfag 

 

Projekt-

oriente-

ret for-

løb 

ECTS-

vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-

ansvarligt 

institut 

Beskr. i 

§ 

1. semester 2. semester  3. semester  4. semester  Semester     

Sproglige kontraster: kontrastiv 

grammatik/fonetik 

ISK 
22 

4 t.  Her læses tillige centralt 

fag i et andet fag. 

1.  x  10 

 

Dimensionskursus i historie og 

samf.* eller 

Dimensionskursus i sprog* 

ISK 
23 

24 

 

(3 t.) 

 

 

3 t. 

1. 

 

2. 

  

x 

 (10) 

10 

Kulturelt emne i kontekst IKV og IH 
25 

 4 t. 2.  x  10 

Valgfag, f.eks. Fremmed-

sprogstilegnelse og pædagogik  

ISK 
26 

2 t.  1.  x  10 

Skriftlig sprogproduktion og 

grammatik 3 

ISK 
27 

2 t.  1. (Består af 2 

prøver: 1 me-

dio sem. og 1 

ultimo sem.) 

   5 + 5 

Gymnasiepraktik IKV 28  2 t.  2.  x  10 

Videnskabsteori, 

tværvidenskabelighed og 

forskningsformidling 

IKV 29   3 t.  3.  x  15 

* Den studerende vælger et af dimensionskurserne. 
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Eksamensoversigt  

 

 

§ 8. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier (70 ECTS), eksamensoversigt 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

Varighed 

Vurdering ECTS- 

vægt 

 

Beskr. i § 

Kulturelt emne i kontekst Hjemmeopga-

ve 

Ekstern prøve  7-trinsskala 10 18 

 

Sproglige kontraster: 

Sprog og kognition 

Fonetik 

 

Skriftlig 

Mundtlig 

 

Ekstern prøve 

Intern prøve, 2 eks. 

 

5 t   

30 min 

 

7-trinsskala  

7-trinsskala 

 

5 

5 

19 

Åbent fag I  

(F.eks. fremmedsprogstilegnelse og  

-pædagogik) 

Afhænger af 

de udbudte 

fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

10 20 

Åbent fag II Afhænger af 

de udbudte 

fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

10 20 

Speciale  Hjemmeopga-

ve 

Ekstern prøve  7-trinsskala 30 21 

ECTS i alt:     70 
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§ 9. Kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS), eksamensoversigt 

 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

Varighed 

Vurdering ECTS- 

vægt 

 

Beskr. i § 

Sproglige kontraster: 

Kontrastiv grammatik 

Fonetik 

 

Skriftlig 

Mundtlig 

 

Ekstern prøve 

Intern prøve, 2 eks. 

 

5 t  

30 min 

 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

5 

5 

22 

Dimensionskursus i historie og 

samfundsforhold* 

Dimensionskursus i sprog* 

Hjemmeopgave 

2 bundne hjem-

meopgaver  

Intern prøve, 1 eks. 

 

 

3 dage 

 

7-trinsskala 

 

(10) 

 

23 

24 

Kulturelt emne i kontekst Hjemmeopg. Ekstern prøve  7-trinsskala 10 25 

 

Valgfag 

(F.eks. fremmedsprogstilegnelse og  

-pædagogik) 

Afhænger af de 

udbudte fag 

Afhænger af de 

udbudte fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

Afhænger af de ud-

budte fag 

10 26 

Skriftlig sprogproduktion og gram-

matik 3 

Hjemmeopg. 

Skriftlig 

Intern prøve, 2 eks. 

Ekstern prøve 

3 dage 

5 timer 

B/IB 

7-trinsskala 

5 

5 

27 

 

ECTS i alt:     50 

 

 

* Den studerende vælger et af dimensionskurserne. 
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§ 10. Kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier (75 ECTS), eksamensoversigt 

- kun for studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+idræt) samt samfundsvidenskab 

 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

Varighed 

Vurdering ECTS- 

vægt 

 

Beskr. i § 

Sproglige kontraster: 

Kontrastiv grammatik 

Fonetik 

 

Skriftlig 

Mundtlig 

 

Ekstern prøve 

Intern prøve, 2 eks. 

 

5 t 

30 min. 

 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

5 

5 

22 

Dimensionskursus i historie og 

samfundsforhold* 

Dimensionskursus i sprog* 

Hjemmeopgave 

2 bundne hjemmeopg. 

 

Intern prøve, 1 eks. 

 

 

3 dage 

 

7-trinsskala 

 

(10) 

 

10 

23 

24 

Kulturelt emne i kontekst Hjemmeopgave Ekstern prøve  7-trinsskala 10 25 

 

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 26 

Skriftlig sprogproduktion og 

grammatik 3 

Bunden hjemmeopg. 

Skriftlig 

Intern prøve, 1 eks. 

Ekstern prøve 

3 dage 

5 timer 

B/IB 

7-trinsskala 

5 

5 

27 

 

Gymnasiepraktik Hjemmeopgave Intern prøve, 2 eks. - B/IB 10 28 

Videnskabsteori, 

tværvidenskabelighed og  

forskningsformidling 

Hjemmeopgave 

Hjemmeopgave 

Intern prøve, 2 eks. 

Ekstern prøve 

7 dage 

7 dage 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

5 

10 
29 

ECTS i alt:     75 

 

 

* Den studerende vælger et af dimensionskurserne. 
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for fa-

get  
 

§ 11. 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 kur-

susenheder med henblik på at beskrive den arbejdsindsats, som kræ-

ves 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) 

 Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen (§ 13)  

 Regler om meritoverførsel/fritagelse (§ 25) 

 Regler for studieaktivitet (§ 31) 

 

§ 12. 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.  

 

§ 13. Højst 2 studerende kan sammen bidrage til de skriftlige eksamensop-

gaver i disciplinerne Kulturelt emne i kontekst (§§ 18 og 25) og Specialet 

(§ 21). 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. 
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§ 14. Der er mulighed for at få merit for et af fagene på baggrund af et pro-

jektorienteret forløb. Reglerne for meritoverførsel af et projektorienteret 

forløb er følgende: 

Studerende, der har skaffet sig en praktikplads, kan søge studienævnet om 

at få meritoverført det projektorienterede forløb. Det skal klart fremgå af 

ansøgningen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold 

har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at 

virksomheden har godkendt forløbet.  

 

Der indgås en aftale mellem studienævnet, den studerende og praktikstedet. 

Der udpeges blandt fagets videnskabelige personale en vejleder, som er 

fagligt tilsynsførende.  

 

Vejlederen skal i rimeligt omfang (dette afgøres af studienævnet) vejlede 

den pågældende studerende i forbindelse med det projektorienterede forløb. 

Vejlederen vil typisk også være eksaminator for den studerendes afslutten-

de opgave.  Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering 

dispensere fra ovenstående. 

 

Den studerende skal ved afslutning af det projektorienterede forløb aflevere 

en rapport på 15 normalsider til studienævnet. Opgaven skal dokumentere 

at det faglige indhold, som den studerende har påberåbt sig i ansøgning om 

det projektorienterede forløb, har været tilfredsstillende. Studienævnet ud-

peger en eksaminator til at bedømme rapporten. Rapporten bedømmes be-

stået/ikke bestået. Såfremt rapporten bedømmes til ikke bestået, kan det 

projektorienterede forløb ikke meritoverføres.  

 

§ 15. 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. Endvidere er almindeli-

ge ordbøger tilladt i elektronisk form. 

 

§ 16. Eksamen afholdt på computer 

Alle skriftlige stedprøver afvikles på computer, medmindre andet er angi-

vet i disciplinbeskrivelserne. For skriftlige stedprøver, der afvikles på com-

puter, gælder Syddansk Universitets regelsæt for brug af egne computere:  

 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generel

t_om_eksamen/under_eksamen/Skriftlig_proeve_digital 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generelt_om_eksamen/under_eksamen/Skriftlig_proeve_digital
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generelt_om_eksamen/under_eksamen/Skriftlig_proeve_digital
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§ 17. Udlandsophold 

Et eventuelt udlandsophold anbefales i 4. semester.  
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II Beskrivelse af discipliner på kandidatuddannelsen med 

centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier og 

kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spansk-

amerikanske studier 
 

A. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spansk-
amerikanske studier  
 

Særfag 

 

§ 18. 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 litte-

ratur 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 litte-

rære/kulturelle eller historiske/samfundsfaglige dimension, men på en 

sådan måde at det er muligt at diskutere begge disse dimensioner i 

forhold til emnet samtidig med at den sproglige dimension ligeledes 

inddrages. Ved kurset lægges vægt på træning af sproglige færdighe-

der 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. 3-10, 

12-15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i hen-

hold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karak-

terbekendtgørelsen. 

 

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 mundtlig præ-

sentation og efterfølgende har indleveret et resumé af fremlæggelsen 

på max. 4 sider. 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 prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal være til bestået 

for at eksamen er bestået. 

Vægtning:   10 ECTS 

 

 

§ 19. Sproglige kontraster  

 (Linguistic Contrasts) 

 

Modulet ”Sproglige kontraster” består af kurserne ”Sprog og kognition” (se 

nedenfor I) og ”Fonetik” (se nedenfor II). I begge forløb fokuseres der ho-
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vedsageligt på de kontrastive aspekter mellem det spanske og danske sprog 

samtidigt med at de teoretiske forudsætninger for hvert fag ekspliciteres. 

 

I  Sprog og kognition (Language and Cognition) 

 

a) Undervisningens omfang 

2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

b) Målbeskrivelse: 

Den studerende skal efter endt kursus 

 med udgangspunkt i den kognitive lingvistik kunne diskutere og 

anvende de teoretiske tilgange på et udvalgt eksempelmateriale 

 demonstrere indsigt i hvordan sproget som et symbolsk kommunika-

tivt system relateres til sprogliggørelsen af verdenen 

 kunne analysere grundlæggende syntaktiske og morfologiske og – 

i mindre omfang – leksikalske problemstillinger ud fra et spansk-

dansk kontrastivt perspektiv. 

 

c) Undervisningsfagets indhold 

Undervisningens udgangspunkt er at give en generel introduktion 

til den kognitive lingvistik og præsentere udvalgte sproglige fænomener 

ud fra denne teoretiske ramme. Der vil hovedsageligt blive lagt vægt 

på et spansk-dansk perspektiv inden for de sproglige områder, hvor 

syntaktiske, morfologiske og/eller semantiske kontraster mellem 

spansk og dansk er særligt markante. 

 

d) Undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen foregår på dansk eller spansk som forelæsninger, diskussi-

oner, studenteroplæg, skriftlige øvelser, e-læring og gruppearbejde. 

 

e) Pensum ca. 250 normalsider. 

 

f) Bedømmelseskriterier 
Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bachelorud-

dannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken 

grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, 

især 1-5, 8, 10 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 

målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g) Eksamensbestemmelser 
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Prøven omfatter et eller flere tekstuddrag fra perioden efter år 1900 ud 

fra hvilke(t) den studerende skal redegøre for de markerede sproglige 

fænomener ud fra et spansk-dansk kontrastivt perspektiv. 

Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn på dansk 

eller spansk efter den studerendes eget valg med com-

puter. 

Varighed:  5 timer 

Hjælpemidler:  Alle 

Censur:   Ekstern prøve 

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 fænome-

ner, og en anvendt dimension, hvor der fokuseres på udtaleforskelle 

mellem 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. 
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f)  Bedømmelseskriterier  
 Under hensyn til den mundtlige eksamensform og niveauet på kandi-

datuddannelsens 3. 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, 3, 5, 6, 10 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldel-

sen af målbeskrivelsen, 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 udleveres desuden 

en tekst på maks. 50 typeenheder, der forberedes med henblik på en 

transskription på tavlen. Eksaminator stiller med udgangspunkt i 

transskriptionen uddybende spørgsmål i elementære fonetiske emner, 

herunder prosodi. Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den 

studerendes eget valg. 

 

Prøveform:  Individuel mundtlig prøve 

Prøvens varighed:  30 minutter (inkl. bedømmelse) 

Forberedelse:  30 minutter 

Hjælpemidler:  Tosprogede ordbøger 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

 Vægtning:  5 ECTS 

 

 

§ 20. 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)  

 

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 spansksprogede områ-

de 
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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 øn-

sker at tage åbne fag ved en anden højere læreanstalt eller et andet 

studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende hen-

vende sig til Studienævnet for Tysk og Spansk og sikre sig, at faget 

kan godkendes. 

 

c)  Undervisningens indhold 

Åbne fag/valgfag omfatter undervisning inden for et nærmere afgræn-

set emne eller felt inden for spansk og/eller det spansksprogede områ-

de. Beskrivelse af de åbne fag vil fremgå af kataloget over udbud af 

åbne fag på kandidatuddannelsen og som valgfag på sidefag, som ud-

sendes hvert semester. Faget skal være godkendt af Studienævn for 

Tysk og Spansk.  

Det anbefales at følge kurset ”Fremmedsprogstilegnelse og -pædago-

gik”, som med intervaller udbydes af Spanske og spanskamerikanske 

studier eller Logopædi. 

 

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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§ 21. 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 prio-

ritere 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 intenti-

oner, fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater.  

 

c)  Specialets indhold og emne 

Specialet er en større skriftlig opgave, der giver den studerende mu-

lighed for på egen hånd at fordybe sig i et emne inden for spansk og 

herigennem dokumentere sin evne til at anvende videnskabelig meto-

de. Specialets emne vælges af den studerende i samråd med en af fa-

gets faste undervisere, der fungerer som vejleder. Det tilrådes, at den 

studerende allerede i starten af 3. semester overvejer specialeemne og 

tager kontakt til en vejleder. 

Specialet skal være i overensstemmelse med "Opgavevejledning og 

formelle kriterier for skrivning af opgaver" ved ’Spanske og spansk-

amerikanske studier’.  
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Specialeemnet skal entydigt ligge inden for spanskstudiets dimen-

sioner. Flere studerende kan bidrage til et speciale (se pkt. e, neden-

for). 

 

Specialeemnet skal godkendes af en vejleder. Under arbejdet med 

specialet 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 in-

tellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil forløbet understøtte 

alle punkter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbe-

skrivelsen, 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 

måneder. Indgåelse af specialekontrakten er samtidig en eksamenstil-

melding, 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 hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle 

karakterer. 
Sideomfang pr. studerende, speciale: 60-100 normalsider inkl. resumé, cita-

ter, fodnoter, tabeller, grafer og eksempler men eks-

klusiv bibliografi (et evt. mere omfattende eksem-

pelmateriale samt evt. billeder og fotos placeres i et 

appendiks, der ikke er inkluderet i omfangsangivel-

sen) 



28 

 

Sideomfang pr. studerende, resumé: ca. 3 sider. 

Resumé:  Spansk, hvis afhandlingen skrives på dansk; dansk 

hvis afhandlingen skrives på spansk. 

Censur:   Ekstern prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Vurderingen af specialeresuméet kan 

påvirke den samlede karakter i opadgående eller 

nedadgående retning. 

Vægtning:   30 ECTS. 
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B. Kandidatuddannelsen med sidefag i spansk 
 

Særfag 

 

§ 22. Sproglige kontraster  

 (Linguistic Contrasts) 

 

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 væsentlige 

grammatiske regler for det spanske sprog i et klart og forståeligt 

dansk (eksempelvis til førsteårsstuderende)  

 kunne belyse kontrastive aspekter mellem dansk og spansk ud fra en 

traditionel grammatisk tilgang og ligeledes ud fra nyere, mere teore-

tisk 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 sene-

ste forskning inden for det valgte emne. Som eksempler kan nævnes 

typiske grammatiske emner, som f.eks. ser vs. estar, præteritum vs. 

imperfektum og modus; sociolingvistiske emner, som f.eks. sprogpoli-

tik, herunder kønsneutral sprogbrug, og pragmatiske emner, som f.eks. 

skiftende tiltaleformer (f.eks. tú vs usted) i de spansktalende lande. 
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d) Undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-

læring, oplæg, afleveringsopgaver og kommentering af tekster. 

 

e) Pensum 

 Maks. 250 sider 

 

f)  Bedømmelseskriterier 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandi-

datuddannelsens 1. 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, 11 og 13-15. Karakteren gives i henhold til grads-

opfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgø-

relsen. 

 

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 med 

computer 

Varighed: 5 timer 

Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler er tilladte        

Censur: Ekstern prøve 

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 udtalefejl-

typer, 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 fænome-

ner, og en anvendt dimension, hvor der fokuseres på udtaleforskelle 

mellem 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 mundtlige eksamensform og niveauet på kandi-

datuddannelsens 3. 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, 3, 5, 6, 10 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldel-

sen af målbeskrivelsen, 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 udleveres desuden 

en tekst på maks. 50 typeenheder, der forberedes med henblik på en 

transskription på tavlen. Eksaminator stiller med udgangspunkt i 

transskriptionen uddybende spørgsmål i elementære fonetiske emner, 
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herunder prosodi. Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den 

studerendes eget valg. 

 

 Prøveform:  Individuel mundtlig prøve 

 Prøvens varighed:  30 minutter (inkl. bedømmelse) 

 Forberedelse:  30 minutter 

 Hjælpemidler:  Tosprogede ordbøger 

 Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 

 Bedømmelse:  7-trinsskala 

 Vægtning:  5 ECTS 

 

 

 

§ 23. Dimensionskursus i historie og samfundsforhold  

 (Social / Historical Subject) 

 

Den studerende vælger afhængig af udbuddet enten Dimensionskursus i 

historie og samfundsforhold eller Dimensionskursus i sprog (se § 24). 

 

a)  Undervisningens omfang: 

 3 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 

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 introduceres 

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 akademiske 

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 diskussi-

onen 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 
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for eksempel Anthony Giddens’ samfundsteori. Det er ligeledes mu-

ligt at inddrage teoretiske rammer som semiotik og diskursanalyse. 

Ved kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig ar-

gumentation. 

 

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. Hertil lægges 

yderligere et selvvalgt pensum på 100 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 - 6, 9, 10, 13 - 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldel-

sen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g)  Eksamensbestemmelser 

Sidst i semestret afleveres en bunden hjemmeopgave på spansk. Den 

skal være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og formalia i 

skriftlige opgaver« ved Spanske og spanskamerikanske studier.  

 

Prøveform:  En hjemmeopgave på 10 sider  

Sideomfang:  10 normalsider pr. opgave 

Varighed: 3 dage 

Flere studerende 

kan bidrage til 

besvarelsen: Ja, maks. 3 studerende. Det skal tydeligt fremgå, 

hvilke sider den enkelte studerende har skrevet. 

Censur:  Intern prøve, én eksaminator 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal bedømmes til 

bestået for at eksamen er bestået. 

Vægtning:  10 ECTS 
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 Reeksamen: Pensum er fra det sidste gennemførte dimensions-

kursus 

 Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, com-

puter skal benyttes 

 Varighed: 5 timer 

 Hjælpemidler: Alle inkl. Internet  

 Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 

 Vægtning: 10 ECTS 

 

 

§ 24. Dimensionskursus i sprog  

 (Linguistic Subject) 

 

a)  Undervisningens omfang 

 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 

 

b)  Målbeskrivelse 

Den studerende efter endt kursus  

 være i stand til at afgrænse, besvare og formidle problemstillinger 

inden for det lingvistiske fagområde, 

 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. 
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e)  Pensum 

Der gennemgås et læsepensum på 300-400 normalsider. Hertil lægges 

yderligere et selvvalgt pensum på 100 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 2 – 5, 8, 13 - 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen 

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 ’Span-

ske og spanskamerikanske studier’. Opgaven udarbejdes på spansk. 

 

Prøveform:  To 3-dages hjemmeopgaver på spansk 

Sideomfang:  10 normalsider 

Flere studerende 

kan bidrage til 

besvarelsen: Nej 

Censur: Intern prøve, én eksaminator 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives én karakter på baggrund af  

et karaktergennemsnit af  begge prøver. Der skal 

dog opnås mindst 02 i hver af prøverne. Sprogfær-

digheden skal bedømmes til bestået for at eksamen 

er bestået 

Vægtning:  10 ECTS 

 

Reeksamen: Hvis prøven ikke bestås kan den studerende indstille sig 

til en skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamen vil altid rumme pen-

sum svarende til både opgave 1 og 2 – uanset om man tidligere har be-

stået den ene opgave. Pensum ved eksamen er fra det sidst gennemfør-

te dimensionskursus. 
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Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn, com-

puter skal benyttes 

Varighed:  4 timer 

Hjælpemidler: Alle inkl. Internet  

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning:  10 ECTS  

 

 

 

§ 25. 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 inden-

for kursets emne og med anvendelse af relevante teorier og begreber  

 skal kunne forholde sig kritisk og reflekterende til de anvendte teo-

rier og begreber  

 skal kunne placere og diskutere en given problemstilling indenfor 

rammerne af sprog- og kulturstudiets tre dimensioner, henholdsvis 

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 litte-

rære/kulturelle eller historiske/samfundsfaglige dimension, men på en 

sådan måde at det er muligt at diskutere begge disse dimensioner i 

forhold til emnet samtidig med at den sproglige dimension ligeledes 

inddrages. Ved kurset lægges vægt på træning af sproglige færdighe-

der 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 nr. 3-10 

og 12-15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i hen-

hold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karak-

terbekendtgørelsen.  

  

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 mundtlig præ-

sentation og efterfølgende har indleveret et resumé af fremlæggelsen 

på max. 4 sider. 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 prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal være til bestået 

for at eksamen er bestået. 

Vægtning:  10 ECTS    

 

 

§ 26. 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 Tysk og Spansk 

i intervaller. Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere 
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læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for 

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 Studienævn for Tysk og Spansk og sikre 

sig, at valgfaget kan godkendes. 

Sidefagets valgfag skal være relevant for det centrale fag. 

 

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.   

 

 

 

§ 27. 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 
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 kommunikere korrekt på spansk, dvs. overholde de grammatiske, 

leksikalske og morfologiske normer   

 tilpasse sproget til situation og modtager  

 producere forskellige teksttyper med de dertil knyttede karak-

teristiske 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 kompendi-

um/kompendier. 

 

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 kompe-

tencer, der er beskrevet i § 1, særligt pkt. 1 og 2. Karakteren gives i 

henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterbekendtgørelsen. 

 

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. 
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Hvis der udleveres tekstmateriale må dette ikke overstige et omfang af 

6 normalsider. Materialet udleveres tidligst en fredag kl. 12.00 og be-

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 prøve, 2 eks. 

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 prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala  

Vægtning:  5 ECTS 
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For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvi-

denskab, teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab består kandidatuddan-

nelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier af 75 ECTS i 

henhold til følgende model: 

 

 40 ECTS konstituerende fag, jf. studieordningen §22-25 og §27 

 10 ECTS valgfag, jf. studieordningen §26 

 Disciplinen Gymnasiepraktik, 10 ECTS, jf. §28 nedenfor 

 Disciplinen Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forsknings-

formidling, 15 ECTS, jf. §29 nedenfor 

 

§ 28. Gymnasiepraktik 

(Upper Secondary School Teaching Practice) 

 

a)  Undervisningens omfang 

2 ugentlige timer i ni uger samt praktikophold i gymnasiet i fire uger i 

2. semester. Vægtning 10 ECTS.  

  

b) Målbeskrivelse 

Den studerende skal kunne demonstrere kendskab til det valgte fags 

indhold i en gymnasial uddannelse set i forhold til faget som viden-

skabsfag. Endvidere skal den studerende - bl.a. via et mindre under-

visningsforløb - reflektere over fagets ydre rammer sammenholdt med 

de konkrete didaktiske og pædagogiske muligheder i en gymnasial 

undervisning. 

 

c)  Undervisningsfagets indhold 

I undervisningen behandles udvalgte teorier om læring samt stofom-

råder, der har med praktisk tilrettelæggelse af undervisning at gøre. 

Som eksempel på det sidste kan nævnes stofudvælgelse, motivation, 

progression og arbejdsformer. 

 

d)  Undervisnings- og arbejdsformer  

Forelæsninger, øvelser og praktik. Undervisningen tilrettelægges, så 

semestret forløber således:  

1) Undervisning på universitetet i tre uger  

2) To uger i praktik, hvor de studerende følger undervisningen i en 

gymnasieklasse  

3) To uger i praktik, hvor de studerende selv prøver at undervise i en 

gymnasieklasse  
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4) Undervisning på universitetet i seks uger.  

Omfanget af praktikken vil variere noget og afhænge af den konkrete 

aftale på den enkelte skole. Men det kan forventes at den studerende 

vil følge undervisningen 2-4 gange og selv prøve at undervise ca. 4 

timer. 

 

e)  Pensum: Ca. 1200 sider.  

 

f)  Bedømmelseskriterier  

Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på kandidatuddan-

nelsens 2. semester 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 mål for læringsudbyttet, som faget i 

særlig grad understøtter.  

 

g)  Eksamensbestemmelser  

Eksamen afvikles som en hjemmeopgave. Hjemmeopgaven har form 

af en praktikrapport. En praktikrapport skal overordnet på den ene 

side analysere og vurdere praktikerfaringer med faglige briller, og på 

den anden side vurdere uddannelsens faglige briller og de erhvervede 

kompetencer ud fra disses egnethed i praktikken. Rapporten bør have 

en form, hvor ensidige beskrivelser og referater af praktikopholdet 

minimeres. I stedet fokuseres på, dvs. analyseres en arbejdsproces, 

som praktikanten har udført. Praktikopholdet skal fungere som kon-

tekst for en konkret analyse og i rapporten skal der lægges vægt på 

analyse, refleksion, diskussion og vurdering af kompetencer. 

  

Prøveform:  Bunden hjemmeopgave  

Omfang:  10-15 sider  

Flere studerende kan medvirke ved udarbejdelsen: Nej  

Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse:  B/IB  

Vægt:  10 ECTS  

 

 

§ 29. Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling 

(Philosophy of Science and the Humanities) 

 

a)  Undervisningens omfang 

 13 x 3 timer i 3. semester. Vægtning 15 ECTS.  
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b)  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal kunne analysere og diskutere centrale viden-

skabsteoretiske problemstillinger i relation til sidefaget, vise kendskab 

til problemer og metoder som i særlig grad knytter sig til humanistisk 

forskning og forskningsformidling, samt kunne reflektere over for-

skellige, ligheder og samspilsmuligheder mellem fag og hovedområ-

der.   

 

c)  Undervisningsfagets indhold 

Kurset giver en indføring i videnskabsteoretiske problemstillinger i 

mødet mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, 

med særligt henblik på at skabe forståelse for forskelle, ligheder og 

berøringspunkter mellem de forskellige fag og hovedområder. Der 

lægges særlig vægt på tværvidenskabelige arbejdsformer og proble-

mer, samt på at give et tidssvarende billede af de forskellige viden-

skabsområder og videnskabsgenrer, herunder også af videnskabens 

samfundsmæssige rolle og de problemer som knytter sig til forsk-

ningsformidling og forskningsbaseret undervisning. Der gives en kort 

introduktion til markante humanistiske forskningstraditioner. Desuden 

behandles emner som kvalitative og kvantitative metoder, fortolkning 

og forklaring og den historiske dimension i humaniora. 

 

d)  Undervisnings- og arbejdsformer  

Undervisningen består dels af underviseroplæg, dels af diskussion af 

cases og eksempler, som de studerende arbejder med individuelt og i 

grupper ud fra deres faglige udgangspunkt.   

 

e)  Pensum  

Ca. 550 sider fordelt på lærebøger i både almen og humanistisk viden-

skabsteori og artikler om bl.a. tværvidenskabelighed, forskningsfor-

midling og forskningens samfundsmæssige betingelser og betydning.      

 

f)  Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på kandidatuddan-

nelsens 3. semester 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 mål for læringsudbyttet, som faget i 

særlig grad understøtter. 
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g)  Eksamensbestemmelser 

Prøveform: To bundne skriftlige hjemmeopgaver 

 

Opgave a: 

Omfang: 4-7 sider     

Varighed: 7 dage pr. opgave 

Afleveringsfrister: Opgave a afleveres i efteråret 

Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS   

 

Opgave b: 

Omfang: 10-15 sider     

Varighed: 7 dage pr. opgave 

Afleveringsfrister: opgave b afleveres i januar 

Censur: Ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 10 ECTS 
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III.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 

Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 

814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universite-

terne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2013 eller 

senere.  

 

Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning ved 

sommereksamen 2016. 

 

Studerende, der har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, og 

som ønsker at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning til Studie-

nævn for Tysk og Spansk 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 tysk og spansk den 12. februar 

2013 og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. juli 

2013. 
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KANDIDATUDDANNELSEN 

Overgangsbestemmelser i forhold til studieordning 2010, jf. nedenfor.  

 

Studieordning 2010 Studieordning 2013 ECTS 

Fonetik Fonetik 10 

Kontrastiv grammatik Sprog og kognition 10 

Kulturelt emne i kontekst Kulturelt emne i kontekst 10 

Dimensionskursus i historie Dimensionskursus i historie 10 

Dimensionskursus i sprog  Dimensionskursus i sprog 10 

Skr. sprogproduktion og grammatik 

3 

Skr. sprogproduktion og grammatik 

3 

10 
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Almen del 
 

IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske 

   studier ved Syddansk Universitet 

 

 

 

 

 

 

Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 

 

www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser 

 

 

Revideret af dekanen den 25. oktober 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Om dispensation fra regler i studieordningen  

 

Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere 

fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. § 24, 

stk. 7 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universi-

teterne).  

 

 

http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser

