
Rettelsesblad til 
Studieordning for Bacheloruddannelsen i spanske og spanskamerikanske studier 

2013, revideret 2014 
 
 
Ændringerne vedrører bacheloruddannelse og sidefag i spanske og spanskamerikanske studier. 
Gælder for studerende indskrevet 2014 og senere.  
 
§ 15a. Skriftlig kommunikation 1 og 2 
 
f. Eksamensbestemmelser, 2. semester ændres til følgende: 
Ændringerne er understreget. 
 
2. semester:  
Der afholdes en skriftlig eksamen med opgaver inden for det tekstproduktionsmæssige og det 
metasproglige område. I den tekstproduktionsmæssige del skal den studerende skrive en tekst på 
mellem 1000 og 1500 typeenheder, fx et resume eller et læserbrev/en kommentar, der kan tage 
udgangspunkt i kendte og gennemgåede tekster fra andre af uddannelsens fag. I den 
metasproglige del prøves den studerende i centrale grammatiske emner inden for 
fremmedsproget med udgangspunkt i en række opgaver, fx oversættelse af en tekst (på højst 1000 
typeenheder) eller enkelte sætninger, der kan være ledsaget af teoretiske spørgsmål, 
indsætningsopgaver eller omformuleringsopgaver. Prøven indgår i førsteårsprøven.  
 
Prøveform:    Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn med computer  
Varighed:   4 timer  
Hjælpemidler:  et- og tosprogede ordbøger i både trykt og elektronisk form, der 

meddeles de studerende ved semesterets begyndelse  
Censur:   Intern prøve, to eksaminatorer  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives én karakter, der dækker både den 

tekstproduktionsmæssige og den metasproglige del. Begge dele skal vurderes 
til bestået for at prøven som helhed er bestået. 

Vægtning:   5 ECTS  
 
 
§ 29. Skriftlig kommunikation 1 og 2 
 
f. Eksamensbestemmelser, 6. semester ændres til følgende: 
Ændringerne er understreget. 
 
6. semester:  
Der afholdes en skriftlig eksamen med opgaver inden for det tekstproduktionsmæssige og det 
metasproglige område. I den tekstproduktionsmæssige del skal den studerende skrive en tekst på 
mellem 1000 og 1500 typeenheder, fx et resume eller et læserbrev/en kommentar, der kan tage 
udgangspunkt i kendte og gennemgåede tekster fra andre af uddannelsens fag. I den 



metasproglige del prøves den studerende i centrale grammatiske emner inden for 
fremmedsproget med udgangspunkt i en række opgaver, fx oversættelse af en tekst (på højst 1000 
typeenheder) eller enkelte sætninger, der kan være ledsaget af teoretiske spørgsmål, 
indsætningsopgaver eller omformuleringsopgaver. Prøven indgår i førsteårsprøven.  
 
Prøveform:    Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn med computer  
Varighed:   4 timer  
Hjælpemidler:  et- og tosprogede ordbøger i både trykt og elektronisk form, der 

meddeles de studerende ved semesterets begyndelse  
Censur:   Intern prøve, to eksaminatorer  
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives én karakter, der dækker både den 

tekstproduktionsmæssige og den metasproglige del. Begge dele skal vurderes 
til bestået for at prøven som helhed er bestået. 

Vægtning:   5 ECTS  
 
 
Rettelser er godkendt af Studienævn for Tysk og Spansk den 26. august 2014. 
Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 1. september 2014. 


	Rettelsesblad til
	Studieordning for Bacheloruddannelsen i spanske og spanskamerikanske studier 2013, revideret 2014

