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Faglig del 
 

I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i Spanske og spanskamerikan-

ske studier og bacheloruddannelsen med sidefag i Spanske og spansk-

amerikanske studier 
 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatud-

dannelser ved universiteterne udbydes bacheloruddannelsen med centralt fag i Spanske og 

spanskamerikanske studier og bacheloruddannelsen med sidefag i Spanske og spanskameri-

kanske studier. 

 

A. Mål og forudsætninger 

 

§ 1. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier 

Bacheloruddannelsen med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier er et fuldtids-

studium, der udgør 135 ECTS. I kombination med et tilvalg /sidefag på 45 ECTS opnår den stu-

derende en erhvervskompetence som bachelor (BA) og en faglig kompetence, der giver ret til 

at søge ind på en kandidatuddannelse. 

 

Uddannelsen hører under Studienævn for tysk og spansk og er knyttet til censorkorpset for 

spansk.  

 

§ 2. Kompetencebeskrivelse 

Formålet med bacheloruddannelsen med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier 

er at give den studerende kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og 

metode. Den studerende opnår en bred viden om kulturelle, samfundsmæssige og sproglige 

forhold i de spansksprogede områder samt grundlæggende, velfunderede kompetencer i 

skriftlig og mundtlig spansk. 

 

Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De gene-

relle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af 

uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-

lighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompeten-

cemål i viden, færdigheder og kompetencer: 

 

Generelle kompetencemål: 

Dimittenden skal 

1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 

2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige 

teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning 

3. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er 

væsentlige for emnet 
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4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 

5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 

6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag 

7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag 

8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 

9. tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referen-

cer, noter og bibliografi 

10. anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneorienteret, klart, præcist 

og korrekt 

11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og 

forståeligt for forskellige målgrupper 

12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og 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 informationssøgning som mundtlig 

og skriftlig formidling 

15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 

16. styre en analyseproces frem til et resultat 

17. omsætte viden til konkrete løsninger  

 

Fagspecifikke kompetencemål: 

Uddannelsen giver en systematisk viden om sproglige, kulturelle, litterære og histo-

risk/samfundsmæssige aspekter inden for den spansktalende verden. Den sproglige dimension 

indeholder såvel en sprogbrugende som en sprogteoretisk og analytisk del. Den litte-

rær/æstetiske dimension og den historisk/samfundsfaglige dimension rummer dels en histo-

risk, dels en teoretisk og analytisk dimension. 

 

Viden 

Dimittenden har 

 viden om spansk grammatik samt kendskab til sprogvidenskabelige discipliner (fx se-

mantik, pragmatik, kontrastiv lingvistik) 

 grundlæggende viden om historiske problemstillinger og relevante teorier og metoder 

 et overblik over de store linjer i Spaniens og Latinamerikas historie med fokus på det 

20. og 21. århundrede og udvalgte historiske perioder i tiden inden 

 et generelt kendskab til en kronologisk-kontrastiv rækkefølge af de vigtigste kulturelle 

bevægelser og tendenser i det 20. og 21. århundrede inden for den spanske litteratur 

og kultur  

 grundlæggende viden om interkulturel analyse i den spansktalende verden og i den 

spansktalende verden i forhold til Danmark 

 

Færdigheder 

Dimittenden kan 
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 forstå og reflektere over de under viden nævnte teorier og metoder 

 udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk uden kommunikationshæmmende 

fejl  

 oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig korrekthed 

 argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk 

 analysere sproglige, historisk-samfundsmæssige og litterært-kulturelle problem-

stillinger 

 præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under inddragelse af 

egnede medier 

 

Kompetencer  

Dimittenden kan  

 Diskutere sammenhængen mellem konkrete problemstillinger og den samfunds-

mæssige og historiske sammenhæng de indgår i. 

 formidle en problemstilling og drage velbegrundede konklusioner med udgangs-

punkt i kulturelle strømninger i Spanien og Latinamerika i det 21. og 21. århundre-

de 

 kommunikere skriftligt adækvat, varieret og med en høj grad af korrekthed på 

spansk under anvendelse af sin viden om spansk grammatik 

 fortolke tekster med videnskabelige analytiske argumenter 

 afgrænse og besvare problemstillinger inden for et bestemt emne 

 give konstruktiv kritik af de øvrige deltageres bidrag og indarbejde den modtagne 

kritik i ens eget forløb.  

 udarbejde en universitetsopgave på BA-niveau, der lever op til grundlæggende 

akademiske krav om disponering, argumentation og dokumentation, inkl. formule-

ring af et relevant problem med kvalificeret redegørelse for brug af teori, begreber 

og analysemateriale  

 tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referen-

cer, noter og bibliografi 

 kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillings-

form, der lever op til akademiske krav om analyse, argumentation og dokumenta-

tion 

 

Som del af en BA- eller kandidatuddannelse fører centralfaget i Spanske og spanskamerikanske 

studier frem til arbejde inden for en række områder, blandt andet afhængig af hvilke andre fag 

spansk kombineres med og/eller hvilken kandidatuddannelse den studerende vælger. Den 

spanske del af BA- eller kandidatuddannelsen lægger op til arbejde i undervisningssektoren og 

i offentlige eller private virksomheder, der har behov for kulturel og sproglig formidling til per-

soner, grupper eller virksomheder i spansksprogede samfund. Det kan dreje sig om danske 

produktionsvirksomheder, der leverer til et udenlandsk marked, udenlandske virksomheder 

med sæde i Danmark, forlag, internationale hjælpeorganisationer, etc. Den overordnede ana-

lytiske og interkulturelle kompetence åbner for at dimittenden kan indgå i sammenhænge 
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hvor de kulturer, der kommunikeres med, ikke nødvendigvis er spansksprogede, men også kan 

være for eksempel forskellige danske eller skandinaviske kulturer. 

 

Det centrale fag vil kunne blive fuldt fagligt udbygget på kandidatuddannelsen, hvis fagets 

emne udgør den centrale del af kandidatuddannelsen. Den faglige og erhvervsmæssige kom-

petence vil således først være fuldt udbygget efter endt kandidatuddannelse, medens den 

opnåede faglige kompetence vil være mindre udbygget efter bacheloruddannelsen. 

 

Det centrale fag i spanske og spanskamerikanske studier består af obligatoriske fag i form af 

konstituerende fagelementer på 125 ECTS, hvoraf fagets videnskabsteori udgør 10 ECTS og 

bachelorprojektet 15 ECTS. Valgfag udgør 10 ECTS. 

 

Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens 

kompetencemål og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag 1. 

 

§ 3. Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier 

Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier er et fuldtidsstudium, der udgør 95 ECTS, 

hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau, og 50 ECTS er på kandidatniveau. Sammen med en rele-

vant kandidatuddannelse giver sidefaget på 95 ECTS undervisningskompetence inden for gym-

nasiesektoren.  

 

Formålet med bachelorsidefag i Spanske og spanskamerikanske studier er at give den stude-

rende kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode. Den stude-

rende får overblik over kernefaglige områder i form af de spansksprogede områders samfund 

og historie og deres litterære og kulturelle tekster samt et grundlæggende kendskab til den 

spanske grammatik. Derudover opnås solide kompetencer i skriftlig og mundtlig spansk. 

 

Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De gene-

relle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af 

uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-

lighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompeten-

cemål i viden, færdigheder og kompetencer: 

 

Generelle kompetencemål: 

Jf. § 2. 

 

Fagspecifikke kompetencemål: 

Uddannelsen giver en systematisk viden om sproglige, kulturelle, litterære og histo-

risk/samfundsmæssige aspekter inden for den spansktalende verden. Den sproglige dimension 

indeholder såvel en sprogbrugende som en sprogteoretisk og analytisk del. Den litte-

rær/æstetiske dimension og den historisk/samfundsfaglige dimension rummer dels en histo-

risk, dels en teoretisk og analytisk dimension. 
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Viden 

Dimittenden har 

 viden om spansk grammatik samt kendskab til sprogvidenskabelige discipliner (fx se-

mantik, pragmatik, kontrastiv lingvistik) 

 grundlæggende viden om historiske problemstillinger og relevante teorier og metoder 

 et overblik over de store linjer i Spaniens og Latinamerikas historie med fokus på det 

20. og 21. århundrede og udvalgte historiske perioder i tiden inden 

 et generelt kendskab til en kronologisk-kontrastiv rækkefølge af de vigtigste kulturelle 

bevægelser og tendenser i det 20. og 21. århundrede inden for den spanske litteratur 

og kultur  

 

Færdigheder 

Dimittenden kan 

 forstå og reflektere over de under viden nævnte teorier og metoder 

 udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk uden kommunikationshæmmende 

fejl  

 oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig korrekthed 

 argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk 

 analysere sproglige, historisk-samfundsmæssige og litterært-kulturelle problem-

stillinger 

 præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under inddragelse af 

egnede medier 

 

Kompetencer  

Dimittenden kan  

 Diskutere sammenhængen mellem konkrete problemstillinger og den samfunds-

mæssige og historiske sammenhæng de indgår i. 

 formidle en problemstilling og drage velbegrundede konklusioner med udgangs-

punkt i kulturelle strømninger i Spanien og Latinamerika i det 21. og 21. århundre-

de 

 kommunikere skriftligt adækvat, varieret og med en høj grad af korrekthed på 

spansk under anvendelse af sin viden om spansk grammatik 

 fortolke tekster med videnskabelige analytiske argumenter 

 afgrænse og besvare problemstillinger inden for et bestemt emne 

 udarbejde en universitetsopgave på BA-niveau, der lever op til grundlæggende 

akademiske krav om disponering, argumentation og dokumentation, inkl. formule-

ring af et relevant problem med kvalificeret redegørelse for brug af teori, begreber 

og analysemateriale.  

 

Sidefagets 1. og 2. semester består af obligatoriske fag i form af konstituerende fagelementer 

på 45 ECTS. 
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Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens 

kompetencemål og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag 2. 

 

§ 4. Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø 

Gennem undervisning, vejledning, studiegrupper med tilknyttet underviser, gæsteforelæsnin-

ger o. lign. har den studerende mulighed for kontakt med forskere. Endvidere kan alle forskere 

kontaktes direkte via faste træffetider eller via mail. 

 

§ 5. Beskæftigelsesprofiler 

 

Bacheloruddannelsen i spanske og spanskamerikanske studier 

Bacheloren kan argumentere og udtrykke sig sikkert på spansk både mundtligt og skriftligt og 

oversætte grammatisk korrekt mellem disse to sprog. Han/hun kan analysere og fortolke kul-

turelle udtryk – herunder litteratur og film – ud fra en solid viden om spanske litteraturviden-

skabelige, sprogvidenskabelige og historiske discipliner. Bacheloren kan ligeledes analysere 

samfundsmæssige fænomener ud fra sin basale fortrolighed med den spansksprogede verden 

og dens medier. Endvidere er bacheloren grundlæggende opmærksom på interkulturelle pro-

blemstillinger i forhold til den spansktalende verden samt de spansksprogede områders for-

hold til Danmark. I løbet af uddannelsen bliver bacheloren trænet i at forholde sig kreativt og 

konstruktivt til forskellige, fagligt relaterede problemstillinger og at løse opgaver inden for 

fastsatte tidsrammer. Bacheloren er kvalificeret til at varetage undervisning i spansk på ikke-

gymnasialt niveau samt til kulturelle formidlingsopgaver mellem spansk(sproget) og dansk 

kultur. 

 

Bachelor of Arts (BA) in Spanish and Spanish-American Studies 

B.A. graduates can present arguments and express themselves with confidence in Spanish 

both orally and in writing and can carry out grammatically correct translation between the two 

languages. They can analyze and interpret cultural expression – including literature and film – 

on the basis of a solid knowledge of the disciplines of Spanish literature, language and history. 

Graduates can also analyze social phenomena on the basis of their underlying familiarity with 

the Spanish-speaking world and its media. Furthermore, graduates have a basic awareness of 

intercultural issues in relation to the Spanish-speaking world as well as of its relationship to 

Denmark. During the course graduates will have been trained in relating creatively and con-

structively to a variety of subject-related issues and in completing assignments within strict 

time frames. B.A. graduates are qualified to undertake teaching tasks in Spanish at primary 

and lower-secondary levels and to perform tasks involving cultural communication between 

Spanish (or Spanish-speaking) and Danish cultures. 

 

Sidefag i spanske og spanskamerikanske studier, bachelor: 

Bachelorsidefaget er en indførelse i spanskfagets kernediscipliner. Herigennem opnår den stu-

derende den viden og udvikler analytiske, kulturelle og formidlingsmæssige kompetencer, der 

kvalificerer ham/hende til at varetage en bred vifte af erhvervsmæssige funktio-

ner.                             
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Minor subject in Spanish and Spanish-American Studies, bachelor 

The B.A. minor subject is an introduction to the core disciplines of Spanish as a subject. Stu-

dents hereby acquire the knowledge and develop the analytical, cultural and communicative 

competences that qualify them to carry out a broad range of business functions. 

 

 

§ 6. Titel 

En bacheloruddannelse med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier (135 ECTS) 

og tilvalg/sidefag i et andet fag (45 ECTS) giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i Spanske og 

spanskamerikanske studier, på engelsk Bachelor of Arts (BA) in Spanish and Spanish-American 

Studies.  

 

Sidefaget benævnes Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier, på engelsk Minor Subject 

in Spanish and Spanish-American Studies. 
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B. Opbygning og progression 

 

§ 7. Faglig progression og sammenhæng 

 

Bacheloruddannelsen i Spanske og spanskamerikanske studier består af følgende: 

Konstituerende fagelementer ............................................................... 135 ECTS, herunder 

 Videnskabsteori ............................................................. ..10 ECTS 

 Bachelorprojekt................................................................ 15 ECTS 

 Samt Valgfag  .................................................................. 10 ECTS 

 

Uddannelsens struktur og indhold er tilpasset uddannelsens adgangsforudsætninger på føl-

gende måde: Undervisningen på bacheloruddannelsens første to semestre er i stort omfang 

lagt an på at skabe kontinuitet i forhold til den viden og terminologi og de arbejdsformer, som 

de studerende kender fra de gymnasiale uddannelser. Specielt tager fagene Skriftlig kommuni-

kation 1 og 2 og Mundtlig kommunikation 1 og 2 udgangspunkt i det kendskab til spansk sprog, 

som de studerende har erhvervet i gymnasiet. Dette gælder også for faget Sprog og kultur 1, 

samtidigt med at dette fag bygger videre på de studerendes litterære og kulturelle viden. Også 

disciplinen Samfund og historie 1 og 2 bygger videre på de kundskaber, de studerende har 

opnået i fagene Historie og Samfundsfag i den gymnasiale sektor. - I erkendelse af et forholds-

vist lavt sprogligt indgangsniveau (Spansk A) for en stor del af de studerende har man på studi-

et som generel strategi valgt i det tværdisciplinære kursus Sprog og kultur 1 at undervise ude-

lukkende på dansk (dog med brug af spansksproget materiale) for på denne måde at opøve de 

studerende i at formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk, samtidig med at de i starten af 

uddannelsesforløbet præsenteres for en række forholdsvis abstrakte begreber og sammen-

hænge, som ligger til grund for studiet i sin helhed. Også i faget Skriftlig kommunikation 1 og 2 

undervises på dansk, da dette erfaringsmæssigt for de fleste letter forståelsen. De resterende 

fag udbydes på spansk, men i høj grad tilpasset de studerendes sproglige kompetencer. I løbet 

af de første to semestre kræves dog, at opgaveskrivning og mundtlige præsentationer i stigen-

de grad udføres på spansk. Denne fremgangsmåde har som formål at træne de studerendes 

skriftlige og mundtlige formidlingsevne af det nye stof og de nye tilgange de møder på studiet 

på dansk såvel som på spansk. 

 

Humanistisk videnskabsteori 1 knytter an til den elementære videnskabsteori og metodelære 

som med gymnasiereformen indgår i de gymnasiale uddannelser, men disciplinen sigter mod 

at sætte de studerende i stand til at reflektere mere selvstændigt og kritisk over forholdet 

mellem de enkelte videnskabers metode og videnskabelighed – ikke alene generelt inden for 

humaniora, men også specifikt som støtte for de andre fag på studiet, der fordrer samme re-

fleksion og kritisk tænkning.  

 

Hvad angår didaktikken møder den studerende på sit studium velkendte læringsformer fra 

gymnasiet, som f.eks. forelæsninger, faste afleveringsopgaver, øvelser og gruppearbejde. De 

relativt små hold på nogle fag gør det nemmere at aktivere alle studerende til f.eks. studenter-

oplæg, der ofte er baseret på foregående arbejde i studiegrupper. Disse studiegrupper etable-
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res hvert år og består af hver 4-5 studerende. De studerende inddrages i de fleste kurser aktivt 

i form af obligatoriske oplæg og den diskussionsorienterede undervisning. I faget Mundtlig 

kommunikation 1 og 2 opdeles de studerende efter deres sproglige niveauer (evt. ud fra krite-

rier, der refererer til Den Fælleseuropæiske Referenceramme for Sprog). I faget Sprog og kul-

tur 1 indgår i starten af kurset et intensivt fagligt-socialt undervisningsforløb, der skal styrke de 

studerendes tilknytning til studiet. Dette forløb afsluttes med en øvelse, der indgår i eksamen i 

faget Sprog og kultur 1.  

 

 

Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (45 ECTS) består af  

Konstituerende fagelementer .................................................................................. 45 ECTS 
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Uddannelsens faglige progression fremgår af nedenstående oversigt. Ens farve angiver, at der er progression undervisningsfagene imellem. Undtaget er valg-

fag. Centrale fag: 

6. 

sem 

Se sidefaget/tilvalget for UV-timer  UV om ugen 

30 ECTS 30 ECTS-point 

Sidefag  

5. 

sem 

 Se sidefaget/tilvalget for UV-timer  UV om ugen 

15 ECTS 15 ECTS 30 ECTS-point 

Bachelorprojekt Tilvalg/sidefag  

4. 

sem 

2 t/u 3t/u 2 t/u 3 t/u 2 t/u 12 UV om ugen 

10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30  ECTS-point 

Valgfag 
Dimensionskursus i 

litteratur 2 
Sprog og kultur 3 

Dimensionskursus i 

sprog 

Oversættelse 

spansk - dansk 
 

3. 

sem 

3 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u 1 t/u 12 UV om ugen 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Dimensionskursus i 

samfund og histo-

rie 

Dimensionskursus i 

litteratur 1 

Interkulturel kom-

munikation* 

Kontrastiv gram-

matik 
Tekstproduktion* 

Humanioras viden-

skabsteori 2 
 

2. 

sem 

2 t/u 2 t/u 1 t/u 2 t/u + 1 øv 2 t/u + 1 øv 1 t/u 12 UV om ugen 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Samfund og histo-

rie 2* 
Kulturhistorie 2* Sprog og kultur 2 

Mundtlig kommu-

nikation 2* 

Skriftlig kommuni-

kation 2* 

Humanioras viden-

skabsteori 1 
 

1. 

sem 

2 t/u 2 t/u 3 t/u 2 t/u 3 t/u 12 UV om ugen 

5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Samfund og histo-

rie 1* 
Kulturhistorie 1* Sprog og kultur 1* 

Mundtlig kommu-

nikation 1* 

Skriftlig kommuni-

kation 1* 
 

* Se Fællesbestemmelser for samdrevne fag på bachelorniveau. 
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Sidefag:  

 

6. 

sem 

2 t/u + 1 øv 2 t/u 3 t/u  2 t/u+ 1 øv 2 t/u 2 t/u 15 UV om ugen 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Mundtlig kommuni-

kation 2* 

Oversættelse 

spansk - dansk 

Dimensionskur-

sus i litteratur 2 

Skriftlig kommunika-

tion 2* 

Kulturhistorie 

2* 

Samfund og 

historie 2* 
 

5. 

sem 

 3 t/u 2 t/u 2 t/u 9 UV om ugen 

15 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Centrale fag 
Skriftlig kommunika-

tion 1* 

Kulturhistorie 

1* 

Samfund og 

historie 1* 
 

* Se Fællesbestemmer for samdrevne fag på bachelorniveau. 
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§ 8. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 

 

Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 

Undervisnings- og prøveformer på Spanske og spanskamerikanske studiers bacheloruddannel-
se baserer sig på humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning.  
 

Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning 

Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning 

og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syd-

dansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Mo-

dellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige 

former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være 

aktiverende på forskellig vis. 

 

Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i 

forskellige ”rum”, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar.  

Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, 

herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. 

 

 

  

Deltagelse 

af undervi-

sere og stu-

derende 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse 

af stude-

rende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har 

planlægningsansvar og er til stede. 

Fx forelæsninger, holdundervisning, 

ekskursioner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlæg-

ningsansvar, men ikke er til stede. 

Fx øvelser, opgaveløsning, arbejds-

spørgsmål og tilsvarende aktiviteter – 

udført såvel individuelt som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er 

til stede, men studerende har planlæg-

ningsansvar 

Fx studenteroplæg, vejledning og spør-

getimer. 

Studierum, hvor studerende har planlæg-

ningsansvar, og underviser ikke er til ste-

de. 

Fx selvstændige studier, læsegrupper, 

eksamensforberedelse, udarbejdelse af 

opgaver og andre studieprodukter 
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Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  

 

Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder   

 involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse  

 tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum 

 støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum 

Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvor-

dan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sik-

rer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at under-

visernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af 

modellen. 

 

Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet 

til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskel-

lige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om 

og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.  

 

Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede 

Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktive-

rende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksem-

pel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum.  

Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse 

af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre 

brug af. 

 

Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede 

Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsva-

rende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. 

Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, log-

bøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes 

portfolio, feltarbejde mm.  

 

Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for 

konkrete delaktiviteter 

Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og 

lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for ek-

sempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varieren-

de opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om 

individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.  

Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, vejledning og 

spørgetimer. 

 

Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede 
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Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv delta-

gelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbej-

delse af opgaver og andre studieprodukter. 

 

Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjem-

mehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende 

praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller 

en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. 

Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til ud-

tryk i den pågældende uddannelse. 

 

I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende akti-

veres i, i de enkelte discipliner.  

 

Bacheloruddannelsen med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier (135 ECTS). 

Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 

 

 

Uddannelsens discipliner 

Undervis-

ningsrum 

Studierum Undervisnings-

rum 

Studierum 

Underviser 

har plan-

lægningsan-

svar og er til 

stede 

Underviser 

har plan-

lægningsan-

svar og er 

ikke til stede 

Studerende har 

planlægningsan-

svar, underviser 

er til stede 

Studerende 

har planlæg-

ningsansvar, 

underviser er 

ikke til stede 

F.eks. fore-

læsninger, 

holdunder-

visning 

F.eks. grup-

pearbejde, 

øvelser, 

opgaveløs-

ning 

F.eks. studenter-

oplæg, flipped 

classroom, case- 

og problembased 

learning, peer-

feedback, pro-

jektvejledning og 

spørgetimer 

F.eks. selv-

stændige 

studier 

1. semester 

Samfund og historie 1     

Kulturhistorie 1     

Mundtlig kommunikation 1      

Skriftlig kommunikation 1     

Sprog og kultur 1      

2. semester 

Samfund og historie 2     

Kulturhistorie 2     

Mundtlig kommunikation 2     

Skriftlig kommunikation 2     

Sprog og kultur 2     

Humanioras videnskabsteori  1     

3. semester 
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Tekstproduktion     

Humanioras videnskabsteori 2     

Dimensionskursus i litteratur 1     

Dimensionskursus i samfund og 

historie 

    

4. semester 

Oversættelse spansk-dansk     

Dimensionskursus i sprog     

Dimensionskursus i litteratur 2     

Sprog og kultur 3      

Valgfag     

 

Bacheloruddannelsen med sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (45 ECTS) 

Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 

 

 

Uddannelsens discipliner 

Undervis-

ningsrum 

Studierum Undervisningsrum Studierum 

Underviser 

har plan-

lægnings-

ansvar og 

er til stede 

Underviser 

har plan-

lægningsan-

svar og er 

ikke til stede 

Studerende har 

planlægningsan-

svar, underviser er 

til stede 

Studerende 

har planlæg-

ningsansvar, 

underviser er 

ikke til stede 

F.eks. 

forelæs-

ninger, 

holdunder-

visning 

F.eks. grup-

pearbejde, 

øvelser, 

opgaveløs-

ning 

F.eks. studenterop-

læg, flipped class-

room, case- og 

problembased 

learning, peer-

feedback, projekt-

vejledning og spør-

getimer 

F.eks. selv-

stændige 

studier 

5. semester 

Samfund og historie 1     

Kulturhistorie 1     

Skriftlig kommunikation 1     

6. semester 

Samfund og historie 2     

Kulturhistorie 2     

Mundtlig kommunikation 2     

Skriftlig kommunikation 2     

Oversættelse spansk-dansk     

Dimensionskursus i litteratur 2     
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§ 9. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen centralt fag (135 ECTS) 

 

Se desuden forløbsmodel for BA i Spansk i Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau. I tvivlstilfælde eller uoverensstemmelser mellem 

nedstående og forløbsmodellen i Fællesbestemmelserne er det Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau der er gældende. 

SAMDRIFTSFAG   Undervisningens placering 
Eksamens 

placering 
ECTS-vægt 

Titel på undervisningsfag 
Disciplin-

ansvar 
Beskr. i § 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. Semester  

Samfund og historie 1* IH 23 2     1. 5 

Kulturhistorie 1* IKV 24 2     1. 5 

Mundtlig kommunikation 1* ISK 25 2     1. 5 

Skriftlig kommunikation 1* ISK 26 3     1. 5 

Samfund og historie 2* IH 28  2    2. 5 

Kulturhistorie 2* IKV 29  2    2.  5 

Mundtlig kommunikation 2* ISK 30  2+1    2. 5 

Skriftlig kommunikation 2* ISK 31  2+1    2. 5 

Tekstproduktion ISK 34   2   3. 5 

Interkulturel kommunikation ISK 38   2   3. 5 

* Disse discipliner indgår i 1. årsprøven. 

 

Undervisningsfag   Undervisningens placering  
Eksamens 
placering 

ECTS-vægt 

Titel på undervisningsfag 
Disciplin-
ansvar 

Beskr. i § 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.** 5. sem. Semester  

Sprog og kultur 1* ISK 27 3     1. 10 

Sprog og kultur 2* ISK 32  1    2. 5 

Humanioras videnskabsteori 1 IKV 33  1    2. 5 

Humanioras videnskabsteori 2 IKV 35   1   3. 5 

Dimensionskursus i litteratur 1 IKV 36   2   3. 5 

Dimensionskursus i samfund og historie IH 37   3   3.  5 

Kontrastiv grammatik ISK 39   2   3. 5 
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Oversættelse spansk-dansk ISK 40    2  4. 5 

Dimensionskursus i sprog ISK 41    3  4. 5 

Dimensionskursus i litteratur 2 IKV 42    3  4. 5 

Sprog og kultur 3 ISK/IKV 43    2  4. 5 

Valgfag  44    2  4. 10 

Bachelorprojekt  44     x 5. 15 

I alt   12 12 12 12   135 
* Disse discipliner indgår i 1. årsprøven 

** I dette semester anbefales udlandsophold 

Endvidere tilbydes følgende generelle studieunderstøttende aktiviteter som velkomstmøde, faglig del af introdage, studieteknik, studiegruppemøder med 

tutor. 
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§ 10. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen sidefag (45 ECTS) 

 

Se desuden forløbsmodel for BA i Spansk i Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau. I tvivlstilfælde eller uoverensstemmelser mellem 

nedstående og forløbsmodellen i Fællesbestemmelserne er det Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau der er gældende. 

SAMDRIFTSFAG   
Undervisningens 

placering 

Eksamens 

placering 

ECTS-

vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-

ansvar 
Beskr. i § 5. sem. 6. sem. Semester  

Samfund og historie 1 IH 46 2  5. 5 

Kulturhistorie 1 IKV 47 2  5. 5 

Skriftlig kommunikation 1 ISK 48 3  5. 5 

Samfund og historie 2 IH 49  2 6. 5 

Kulturhistorie 2 IKV 50  2 6. 5 

Mundtlig kommunikation 2 ISK 51  2+1 6. 5 

Skriftlig kommunikation 2 ISK 52  2+1 6. 5 

 

Undervisningsfag   
Undervisningens 

placering 

Eksamens 

placering 

ECTS-

vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-

ansvar 
Beskr. i § 5. sem. 6. sem. Semester  

Oversættelse spansk-dansk ISK 53  2 6. 5 

Dimensionskursus i litteratur 2 IKV 54  3 6. 5 

I alt   7 15  45 
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§ 11. Eksamensoversigt - centralt fag 135 ECTS 

 

Se desuden Eksamensoversigten for BA i Spanske og Spanskamerikanske studier i Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau. I tvivlstilfæl-
de eller uoverensstemmelser mellem nedstående og forløbsmodellen i Fællesbestemmelserne er det Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bache-
lorniveau der er gældende.  
 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt 
Beskr.  

I § 

1. semester 

Samfund og historie 1* Bd. hjemmeopgave Intern prøve, 1 eks. 72 timer B/IB 5 23 

Kulturhistorie 1* Bd. hjemmeopgave Intern prøve, 1 eks. 1 uge 7-trinsskala 5 24 

Mundtlig kommunikation 1* Undervisningsdeltagelse Intern prøve, 1 eks. - B/IB 5 25 

Skriftlig kommunikation 1*  Hjemmeopgaver+ test Intern prøve, 1 eks. - B/IB 5 26 

2. semester 

Samfund og historie 2*  Mundtlig prøve  Intern prøve, 2 eks. 25 min.  7-trinsskala 5 28 

Kulturhistorie 2*  Mundtlig prøve  Ekstern prøve 30 min.  7-trinsskala 5 29 

Mundtlig kommunikation 2* Mundtlig prøve Intern prøve, 2 eks. 15 min. 7-trinsskala 5 30 

Skriftlig kommunikation 2* Skriftlig prøve   Intern prøve, 1 eks.  4 timer  7-trinsskala 5  31 

3. semester 

Tekstproduktion Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 34 

Interkulturel kommunikation Mundtlig prøve med synopsis Ekstern prøve 30 min. 7-trinsskala 5 38 

* Disse discipliner indgår i 1. årsprøven. 

 

  Prøve, henvisninger m.v.  

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt 
Beskr.  

I § 

Disciplin- 

ansvarligt  

institut 

1. semester 

Sprog og kultur 1* Mundtlig oplæg + 3 bd.hj.opg. Intern prøve, 1 eks. - B/IB 10 27 ISK 

2. semester 

Sprog og kultur 2* Fri hjemmeopgave Intern prøve, 2 eks. 20 min.  7-trinsskala 5 32 ISK 

Humanioras videnskabsteori 1 Bd. hjemmeopgave Intern prøve, 1 eks. 24 timer B/IB 5 33 IKV 

3. semester 

Humanioras videnskabsteori 2  Mundtlig prøve Intern prøve, 2 eks. 20 min.  B/IB 5 35 IKV 

Dimensionskursus i litteratur 1 1 bd. hjemmeopgave Intern prøve, 1 eks. 2 uger B/IB 5 36 IKV 
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Dim.kursus i samfund og historie 2 bd. hjemmeopgaver Intern prøve, 1 eks. 72 timer 7-trinsskala 5 37 IH 

Kontrastiv grammatik Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 39 ISK 

4. semester 

Oversættelse spansk-dansk Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 40 ISK 

Dimensionskursus i sprog 2 bd. hjemmeopgaver Intern prøve, 1 eks. 72 timer 7-trinsskala 5 41 ISK 

Dimensionskursus i litteratur 2  1 bd. hjemmeopgave Ekstern prøve  -  7-trinsskala 5 42 IKV 

Sprog og kultur 3 Porteføljemappe Intern prøve, 1 eks. - B/IB 5 43 ISK/IKV 

Valgfag Afhænger af valgt fag 7-trinsskala 10 44 IH/ISK/IKV 

5. semester 

Bachelorprojekt Projekt Ekstern prøve  7-trinsskala 15 45 IH/ISK/IKV 

ECTS-points i alt:      135   

* Disse discipliner indgår i 1. årsprøven. 
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§ 12. Eksamensoversigt - Sidefag 45 ECTS 

Se desuden Eksamensoversigten for BA i Spanske og Spanskamerikanske studier i Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau. I tvivlstilfæl-
de eller uoverensstemmelser mellem nedstående og forløbsmodellen i Fællesbestemmelserne er det Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bache-
lorniveau der er gældende.  

SAMDRIFTSFAG: Prøveform Censur 
Prøvens 

varighed 
Vurdering 

ECTS-

vægt 

Beskr. 

i § 

Discplin-

ansvar-

ligt insti-

tut 

5. semester 

Samfund og historie 1 Bunden hjemmeopgave Intern prøve, 1 eks. 72 timer B/IB 5 46 IH 

Kulturhistorie 1 Bunden hjemmeopgave Intern prøve, 1 eks. 7 dage 7-trinsskala 5 47 IKV 

Skriftlig kommunikation 1 Hjemmeopgaver+ test Intern prøve, 1 eks. - B/IB 5 48 ISK 

6. semester 

Samfund og historie 2 Mundtlig prøve Intern prøve, 2 eks. 25 min. 7-trinsskala 5 49 IH 

Kulturhistorie 2 Mundtlig prøve Ekstern prøve 30 min. 7-trinsskala 5 50 IKV 

Mundtlig kommunikation 2 Mundtlig prøve Intern prøve, 2 eks. 15 min. 7-trinsskala 5 51 ISK 

Skriftlig kommunikation 2 Skriftlig prøve  Intern prøve, 1 eks.  4 timer 7-trinsskala 5  52 ISK 

 
 

Undervisningsfag: Prøveform Censur 
Prøvens 
varighed 

Vurdering 
ECTS-
vægt 

Be-
skr. i 
§ 

Discplin-
ansvar-
ligt insti-
tut 

6. semester 

Oversættelse spansk-dansk Skriftlig prøve Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 53 ISK 

Dimensionskursus i litteratur 2 1 bunden hjemmeopgave Ekstern prøve  - 7-trinsskala 5 54 IKV 

ECTS-points i alt:     45   
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  

 

§ 13. Fællesbestemmelser 

I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes 

definitioner af  

 ECTS (§ 21) 

 Typeenheder (§ 23) 

 Normalsider (§ 22) 

 

Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 

 Bachelorprojekt (§ 12)  

 Resumé i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale (§ 14) 

 Individuelle prøver (§ 9) 

 eksterne/interne prøver (§ 7) 

 Stave- og formuleringsevne (§ 8) 

 Eksamenssprog (§ 10) 

 Meritoverførsel/fritagelse (§ 19) 

 Regler om ophør af indskrivning pga. manglende studieaktivitet (§ 25) 

 Regler om tilmelding til fag og prøver (§ 26) 

 

§ 14. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen 

Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen med mindre andet er nævnt i be-

skrivelsen af den enkelte disciplin.  

 

§ 15. Undervisningsdeltagelse 

Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfreds-

stillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de 

med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig 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 regelmæssig 

forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de 

mundtlige oplæg og skriftlige opgaver bedømmes til bestået.  

 

§ 16. Projektorienteret forløb 

Der er mulighed for at få merit for Valgfag på 4. semester på baggrund af et projektorienteret 

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 
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er, og hvilken relevans dette indhold har for uddannelsens overordnede formål. Det skal end-

videre 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. Praktikvejlederen vil typisk også 

være eksaminator for den studerendes praktikopgave. 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 8 

normalsider til studienævnet. Opgaven skal dokumentere at det faglige indhold, som den stu-

derende har påberåbt sig i ansøgning om forløbet, har været tilfredsstillende. Studienævnet 

udpeger en eksaminator til at bedømme rapporten. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestå-

et. Såfremt rapporten bedømmes til ikke bestået, kan det projektorienterede forløb ikke me-

ritoverføres.  

 

§ 17. Eksamen afholdt på computer 

Alle skriftlige stedprøver afvikles på computer, medmindre andet er angivet i disciplinbeskri-

velserne. For skriftlige stedprøver, der afvikles på computer, gælder Syddansk Universitets 

regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver. 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesaml

ing  

 

§ 18. Undervisnings- og eksamenssprog 

Undervisnings- og eksamenssproget er enten dansk eller spansk afhængigt af eksamensbe-

stemmelserne for den enkelte disciplin.  

 

§ 19. Udlandsophold 

For at styrke sprogkundskaber og kendskab til andre akademiske miljøer end det dan-

ske kan den studerende i 4. semester af bacheloruddannelsen studere ved universite-

ter i udlandet. Man kan således vælge at tage på et halvt års udveksling på et uden-

landsk universitet, hvor der følges fagelementer (herunder valgfag) til en samlet vægt 

af 30 ECTS.  

 

Den studerende skal sikre sig studienævnets godkendelse af merit for valgte modu-

ler/kurser forud for udlandsopholdet. Den studerende skal allerede i 1. semester starte 

med at få forhåndsgodkendt ophold. Det Internationale Kontor afholder info-møde i 

løbet af september/primo oktober.  

 

§ 20. Studiestartsprøven  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesamling
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesamling
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Studiestartsprøven består af det mundtlige oplæg i Sprog og kultur 1, der afvikles i forbindelse 

med introforløbet umiddelbart efter studiestart. Hvis prøven ikke er godkendt, har den stude-

rende mulighed for at deltage i en omprøve en uge senere. 

 

§ 21. Førsteårsprøven 

Den studerende skal deltage i nedenstående prøver inden udgangen af første studieår efter 

studiestart. Prøver, som indgår i førsteårsprøven, skal senest bestås inden udgangen af den 

studerendes andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannel-

sen.  

I førsteårsprøven indgår følgende prøver: *Skriftlig kommunikation 1+2, *Samfund og historie 

1+2, *Kulturhistorie 1+2, *Mundtlig kommunikation 1+2 og Sprog og kultur 1+2. * Se Fællesbe-

stemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for disse discipliner. 

 

§ 22. Samdrift og samlæsning 
 
Samdrift: At discipliner er samdrevne, indebærer, at den samme disciplin indgår i forskellige 
uddannelser under samme forudsætninger herunder med samme studieordningstekst, samme 
pensumkrav, samme eksamensform o.lign. 
 
Samlæsning: At discipliner er samlæste, indebærer, at et undervisningsfag kan dække forskel-
lige discipliner for studerende på samme eller forskellige uddannelser. De studerende følger 
den samme undervisning, men deres studieordningsbeskrivelser, fx pensumkrav, eksamens-
form etc. er forskellige. Undervisningen er organiseret på en måde, så alle forudsætninger 
imødegås. 
 
Samdrevne discipliner 
Følgende discipliner på BA-centralfaget er samdrevne med identiske discipliner på andre ud-
dannelser: 
 

Fag /fremmedsprog Negot IVK Spansk 

Mundtlig kommunikation 1 X X X 

Mundtlig kommunikation 2 X X X 

Skriftlig kommunikation 1 X X X 

Skriftlig kommunikation 2 X X X 

Samfund og historie 1 X X X 

Samfund og historie 2 X X X 

Kulturhistorie 1 X  X 

Kulturhistorie 2 X  X 

Tekstproduktion X X X 

Interkulturel kommunikation  X X X 

Tekster i brug X X  
 
For ovenstående samdrevne fag henvises til Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på 
bachelorniveau. 
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Følgende discipliner på BA-sidefaget er samdrevne med identiske discipliner på andre uddan-
nelser: 
 

Fag /fremmedsprog Negot IVK Spansk 

Mundtlig kommunikation 2 X X X 

Skriftlig kommunikation 1 X X X 

Skriftlig kommunikation 2 X X X 

Samfund og historie 1 X X X 

Samfund og historie 2 X X X 

Kulturhistorie 1 X  X 

Kulturhistorie 2 X  X 

 
For ovenstående fag henvises til Fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau 
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II.  Beskrivelse af bacheloruddannelsens discipliner 
 

§ 23. Samfund og historie 1  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 24. Kulturhistorie 1  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 25. Mundtlig kommunikation 1 

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 26. Skriftlig kommunikation 1  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 27. Sprog og kultur 1 

(Language and Culture 1) 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Gennemsnitligt 3 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 10 ECTS  

  

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-

for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har 

 et grundlæggende kendskab til et emne med relevans for det spansksproge-

de område. 

 kendskab til begreber og analysemodeller med relevans for sproglige, histo-

risk-samfundsfaglige og æstetisk-litterære spørgsmål. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan 

 redegøre for sammenhænge mellem sprog og kultur inden for det spansk-

sprogede område med særligt henblik på kursets emne. 
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 på et grundlæggende niveau bruge relevante begreber og analyseredskaber i 

arbejdet med sprogvidenskabelige, historisk-samfundsmæssige og æstetisk-

litterære spørgsmål. 

 

Kompetencer 

Den studerende kan 

 på et første, grundlæggende niveau analysere og diskutere kulturelle fæno-

mener ud fra en sprogvidenskabelig, historisk-samfundsmæssig og æstetisk-

litterær dimension samt i krydsfeltet mellem disse. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Med udgangspunkt i et emne inden for den spansksprogede verden indføres de stude-

rende i en række analysestrategier, der refererer til sprog, kultur/litteratur og sam-

fund/historie med særligt fokus på sammenhænge imellem disse tre dimensioner. Der-

udover behandles emner der har relevans for opgaveskrivning. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen foregår på dansk som forelæsninger, holdundervisning, oplæg,  

e-læring og gruppearbejde.  

  

e.  Pensum: 

Efter aftale. 

  

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensynstagen til eksaminationsformerne lægges der vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Endvidere lægges der vægt på de 

generelle kompetencemål for spanskstudiet beskrevet i § 2, særligt 1-6, 9-10, 12 og 13-

15. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer om de generelle og disciplinspecifikke 

kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de gene-

relle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 

 

g.  Eksamensbestemmelser:  

Eksamen består af to komponenter: 1) en mundtlig præsentation i forbindelse med 

introduktionsforløbet og 2) tre skriftlige 24-timers opgaver, der afleveres i løbet af se-

mestret. Oplæg og opgaver afvikles i løbet af semesteret på tidspunkter fastsat af un-

derviserne og annonceret ved kursets begyndelse. Eksamen indgår i førsteårsprøven. 
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Ad 1: Den mundtlige præsentation afholdes i begyndelsen af semestret som afslutning 

på et introduktionsforløb på mellem 3 – 5 dage.  

Prøveform: En mundtlig fremlæggelse på dansk eller spansk i. I særlige tilfælde også in-

dividuelt. Varigheden og gruppernes sammensætning fastsættes af underviserne.  

 

Ad 2: I de skriftlige opgaver skal hver af fagets tre dimensioner skal være repræsenteret i 

de skriftlige opgaver. De studerende prøves i tekstkritik og -analyse og -strukturering.  

 

Prøveform:  Tre individuelle bundne skriftlige opgaver  

Sideomfang:  2-4 normalsider pr. opgave  

Prøvens varighed:  24 timer  

Eksamenssprog Dansk  

Censur: Intern prøve, én eksaminator  

Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået  

Vægtning: 10 ECTS  

 

Af de tre skriftlige 24-timers opgaver kan en enkelt genafleveres senest en uge efter at 

bedømmelsen foreligger – der gives en ny 24-timers frist efter at den studerende har få-

et kommentarer til sin opgave. Ved genaflevering deltager to eksaminatorer.  

  

Reeksamen:  

Ved reeksamen i samme eksamenstermin får den studerende udleveret en opgave i den 

dimension, der ikke blev bestået i semestret. En opgave skal besvares inden for en tids-

ramme på 24 timer. Hvis den studerende ikke har bestået to opgaver, skal de besvares 

inden for 48 timer. Ved tre opgaver besvares de inden for 72 timer.  

 

Ved reeksamen senere skal den studerende lave nye opgaver i alle tre dimensioner.  

 

§ 28. Samfund og historie 2 

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 29. Kulturhistorie 2  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 30. Mundtlig kommunikation 2 

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 31. Skriftlig kommunikation 2 

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 
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§ 32. Sprog og kultur 2 

(Language and Culture 2) 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Gennemsnitligt 1 time ugentligt i 2. semester. Vægtning: 5 ECTS  

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-

for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har 

 kendskab til en konkret problemstilling med relevans for det spansksprogede 

område. 

 en grundlæggende viden om, hvilke elementer der indgår i en universitets-

opgave. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan 

 redegøre for og diskutere sammenhænge mellem sprog og kultur inden for 

det spansksprogede område med eksempel i en konkret problemstilling. 

 på et grundlæggende niveau bruge relevante begreber og analyseredskaber i 

arbejdet med en konkret problemstilling, der inddrager en sprogvidenskabe-

lig, historisk-samfundsmæssig og æstetisk-litterær dimension. 

 

Kompetencer 

Den studerende kan 

 analysere og diskutere kulturelle fænomener ud fra en sprogvidenskabelig, 

historisk-samfundsmæssig og æstetisk-litterær dimension samt i krydsfeltet 

mellem disse. 

 udarbejde en universitetsopgave på et grundlæggende niveau. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Med udgangspunkt i det overordnede emne, der er blevet gennemgået i Sprog og kultur 

1 introduceres de studerende i opbygning af en akademisk opgave, herunder problem-

formulering, anvendelse af teorier og metoder, analyser m.m. Derudover indføres de 

studerende i discipliner med relevans for opgaveløsning, bl.a. informationssøgning og 

opgavestrukturering. I løbet af semesteret arbejder de studerende i grupper hen imod 

udarbejdelsen af en samlet opgave på otte sider, som refererer til sprog, kul-

tur/litteratur og samfund/historie med særligt fokus på sammenhænge imellem disse 
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tre dimensioner. Grupperne afleverer i løbet af semestret dele af den endelige opgave, 

fremlægger deres arbejde og der gives feed-back. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen foregår på dansk i form af seminarer. 

  

e.  Pensum: 

Efter aftale. 

 

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensynstagen til eksaminationsformer og at studietrinet er henholdsvis første og 

andet semester lægges der vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op 

til målbeskrivelsen. Endvidere lægges der vægt på de generelle kompetencemål for 

spanskstudiet beskrevet i § 2, særligt 1-6, 9-10, 12 og 13-15. Bedømmelsen bestået/ikke 

bestået markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beher-

skes i tilstrækkelig grad.  

 

g.  Eksamensbestemmelser:  

Den studerende afleverer en skriftlig opgave, der indeholder en problemformulering in-

den for kursets emne med eksplicit fokus på sammenhænge mellem sprog og kultur, og 

som indeholder de grundlæggende elementer, der hører til en universitetsopgave. 

Mindst to dimensioner skal være repræsenteret i opgaven. Prøven indgår i førsteårsprø-

ven.  

 

Prøveform: Fri hjemmeopgave, der afleveres i løbet af de første 14 dage i 

maj på et af underviseren fastsat tidspunkt. Tidspunktet medde-

les de studerende ved semesterstart.  

Sideomfang: 8 normalsider  

Flere studerende kan  

bidrage til opgaven:  Ja. Maks. 3 studerende  

Sprog: Dansk 

Censur: Intern prøve, to eksaminatorer  

Bedømmelse:  7-trinsskala  

Vægtning:  5 ECTS 

 

Reeksamen 

Prøveform:  Individuel fri hjemmeopgave, der afleveres senest ultimo august  

Sideomfang:  8 normalsider  

Sprog:  Dansk 

Censur:   Intern prøve, to eksaminatorer  
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Bedømmelse:   7-trinsskala  

Vægtning:   5 ECTS 

 

 

§ 33. Humanioras videnskabsteori 1 

(Philosophy of Science -The Humanities 1)  

 

a.  Undervisningens omfang: 

Gennemsnitlig 2 ugentlige timer i første halvdel af 2. semester. Vægtning: 5 ECTS  

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (bunden skriftlig 

hjemmeopgave), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kom-

petencer på følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende skal have 

 kendskab til elementære videnskabsteoretiske problemstillinger og positio-

ner, som er gennemgået i undervisningen og indgår i pensum. 

 

Færdigheder 

Den studerende skal kunne 

 anvende sin videnskabsteoretiske viden til at belyse faglige problemstillinger. 

 

Kompetencer 

Den studerende skal kunne 

 vurdere og benytte moderne videnskabsteoretiske metoder 

 benytte en præcis og konsekvent begrebsanvendelse. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Kurset skal give de studerende kendskab til grundlæggende problemstillinger og væsent-

lige strømninger i almen og humanistisk videnskabsteori, herunder også fransk filosofi, 

med særligt henblik på at forberede dem til arbejdet med fagets egen videnskabsteori 

og at give dem grundlag for en reflekteret og kritisk omgang med fagets teorier og me-

toder og en forståelse for fagets videnskabelighed og forhold til andre videnskabelige di-

scipliner.  

Der behandles emner som humanioras fremkomst, hermeneutik, strukturalisme, social 

konstruktivisme, diskussionerne om enhedsvidenskab vs. humanioras autonomi, tvær-

faglighed og naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tilgange i humaniora, vi-

denskab og samfund samt forskningsetik. Afhængigt af de studerendes forudsætninger 

og behov kan der også inddrages retninger som f.eks. fænomenologi og systemteori. I 
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gennemgangen af retninger og problemstillinger inddrages konkrete eksempler fra de 

relevante fagområder.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Forelæsninger med diskussion.  

 

e.  Pensum : 

ca. 300 normalsider  

 

f. Bedømmelseskriterier : 

Der lægges vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivel-

sen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompeten-

cemål. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspeci-

fikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig  

 

g.  Eksamensbestemmelser : 

Prøveform:  Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave  

Varighed: 24 timer  

Omfang: 3-5 normalsider  

Sprog: Dansk 

Censur: Intern prøve, en eksaminator  

Bedømmelse:  Bestået/ikke-bestået  

Vægt:  5 ECTS  

 

Reeksamen som ovenfor dog med to eksaminatorer.  

 

§ 34. Tekstproduktion  

(Text Production) - samdriftsfag 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Gennemsnitligt 2 timer pr. uge i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS  

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-

for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende skal kunne 
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 udvise viden om forskellige genrer og deres karakteristiske træk 

 udvise viden om tekstualitetens grundbegreber 

 

Færdigheder 

Den studerende skal kunne 

 identificere, karakterisere og analysere tekster i forhold til genrer og tekstua-

litet 

 anvende og vurdere fagets hjælpemidler (ordbøger, grammatiske fremstillin-

ger, korpora) 

 

Kompetencer 

Den studerende skal kunne 

 skrive klart strukturerede tekster om forskellige emner 

 tilpasse sin tekst i form og funktioner til den tænkte adressat  

 kommunikere skriftligt adækvat, varieret og med en høj grad af korrekthed 

på spansk 

 anvende sin viden om spansk grammatik ved produktion af tekster 

 

Ovennævnte mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, 

diskussioner, studenteroplæg og casearbejde, kombineret med studiegruppearbejde og 

selvstudium. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold:  

Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder og kompetencer, der er opnået i 

Skriftlig Kommunikation 1 og 2. I centrum står teksten som kommunikativ og sproglig 

handling.  

 

Faget har en teoretisk-analytisk og en tekstproduktiv dimension, idet sidstnævnte væg-

ter mest. Den analytiske dimension understøtter den tekstproduktive. 

 

Den analytiske del tager udgangspunkt i tekstualitet og genrer. Fokus er rettet mod tek-

stens interne relationer og den situationelle og kulturelle kontekst. Kontrastive aspekter 

kan inddrages. I den tekstproduktive del lægges vægt på tekstens udformning og dens 

kommunikative karakteristika; grammatiske og leksikalske aspekter behandles i det om-

fang, det skønnes nødvendigt for at udvikle evnen til at kommunikere adækvat, korrekt 

og varieret. Der arbejdes med genrer inden for både personlige og faglige domæner (fx 

læserbreve, essays, beskrivelser, referater, resumeer, memoer, anmeldelser). 

 

Der tilbydes i løbet af semestret tre til fem opgaver, som muliggør, at den studerende 

kan evaluere sit standpunkt.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
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Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

 

Der veksles mellem forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg og casearbejde, kom-

bineret med studiegruppearbejde og selvstudium, herunder også e-læringsværktøjer. 

Desuden kan der være gennemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropga-

ver og andre eksempler.  

 

e.  Pensum: 

Jf. semesterplanen. 

 

f.  Bedømmelseskriterier:  

Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen, eksamensformen og niveauet på ba-

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

præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvide-

re vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er 

beskrevet i § 2, særlig pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, samt at kunne forstå og an-

vende faglige tekster på spansk, engelsk og på de skandinaviske sprog. 

 

g.  Eksamensbestemmelser: 

Eksamen består af en skriftlig stedprøve, hvor den studerende på baggrund af en opga-

veformulering skal fremstille en eller to tekster inden for de i undervisningen behandle-

de tekstgenrer samt redegøre for de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for ud-

formningen. Tekstmaterialet, der indgår i opgaveformuleringen, kan have et omfang på 

op til 4 normalsider og skal være udformet således, at besvarelsen har et omfang på ca. 

3.000 typeenheder i alt. 

 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 

Varighed: 5 timer 

Hjælpemidler: Alle inkl. internet 

Sprog: Spansk 

Censur: Ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen som ovenfor. 

 

 

§ 35. Humanioras videnskabsteori 2 

(Philosophy of Science -The Humanities 2)  

 

a.  Undervisningens omfang: 
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Gennemsnitlig 2 ugentlige timer i første halvdel af 3. semester. Vægtning: 5 ECTS  

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (individuel 

mundtlig prøve), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kom-

petencer på følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende skal have 

 kendskab til de idehistoriske påvirkninger af sprog, litteratur og kultur 

 

Færdigheder 

Den studerende skal kunne 

 formidle komplicerede problemstillinger i en videnskabsteoretisk funderet, 

metodisk bevidst og dermed klar og forståelig form.. 

 

Kompetencer 

Den studerende skal kunne 

 vurdere og benytte fagspecifikke metoder 

 benytte en præcis og konsekvent begrebsanvendelse. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold:  

Den studerende skal bibringes viden om moderne epistemologiske problemer, specielt 

sådanne, der har relevans for sprog, litteratur og kultur. I løbet af kurset vil der dels blive 

lagt vægt på strømninger som f.eks. strukturalisme, poststrukturalisme, semiotik og 

pragmatik, dels vil der blive fokuseret på særlige videnskabstraditioner, således som de 

gør sig gældende inden for det spansktalende område. Fransk filosofi indtager en særlig 

plads bl.a. pga. affiniteten med litteraturfagene. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer:  

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen former sig som en blanding af øvelser, forelæsninger og fri diskussion. 

De studerendes evne til at sammenfatte, perspektivere og formidle kan trænes gennem 

mundtlige oplæg. Der er desuden mulighed for at anvende gruppearbejde.  

 

e.  Pensum:  

ca. 450 sider  

 

f.  Bedømmelseskriterier:  
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Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsen lægges der vægt på, i hvilken grad 

den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen 

endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, 

der er beskrevet i § 2, særligt punkt 1-5, 7-11. Bedømmelsen bestået/ikke bestået mar-

kerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i til-

strækkelig grad.  

 

g.  Eksamensbestemmelser:  

Prøveform: Individuel mundtlig prøve  

Varighed:  20 minutter, inkl. bedømmelse  

Forberedelse:  20 minutter  

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet 

Sprog: Dansk 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer  

Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået  

Vægtning:  5 ECTS  

 

Reeksamen som ovenfor. 

 

§ 36. Dimensionsionskursus i litteratur 1 

 (Literary Subject 1) 

 

a.  Undervisningens omfang:  

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

 

b.  Målbeskrivelse:  

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (en hjemmeopga-

ve), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden  

Den studerende har  

 kendskab til forskellige teoretiske tilgange for analytisk at behandle de vigtig-

ste genrer og forfattere inden for den spansksprogede litteratur og film 

 kendskab til væsentlige moderne teoretiske behandlinger af de pågældende 

tekster  

 kendskab til de mest fremtrædende forfattere og skoler inden for litterære 

analyse. 

 

Færdigheder  

Den studerende kan  

 tolke litterære tekster inden for lyrik, drama og prosa 
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 kvalitativt vurdere litterære tekster og argumentere for deres fortolkning og 

vurdering 

 

Kompetencer  

Den studerende kan  

 forholde sig til teksters genre- og formmæssige særpræg  

 fortolke disse tekster med videnskabelige analytiske argumenter 

 vurdere teksterne kvalitativt ud fra den opnåede viden 

 

c. Undervisningsfagets indhold: 

Undervisningen består af en systematisk gennemgang af den litterære analyses termino-

logi. Som eksempler kan nævnes: Tekstens fiktive univers, tema, komposition, genre, re-

toriske figurer, semantiske felter, verslære, dramateori m.v. 

I undervisningsforløbet lægges hovedvægten på præsentation af forskellige teksttyper, 

samt af storgenrerne drama, epik og lyrik. Anvendelsen af tekstanalysens makrostruktu-

relle begreber indøves, fortrinsvis ved anvendelse af dramatiske og episke tekster.  

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Holdundervisning med øvelser og frie diskussioner. Begrebernes anvendelse øves gen-

nem analyse og interpretation af karakteristiske teksteksempler. Der arbejdes på holdet 

og i mindre grupper med disse analyseøvelser. Den studerendes evne til at sammenfat-

te, perspektivere og formidle trænes gennem mundtlige oplæg og mindre skriftlige 

hjemmeopgaver. 

   

e. Pensum: 

Pensum udgøres af de til kurset knyttede arbejdsmaterialer og vejledende beskrivelser. 

 

f. Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til eksamensformen og niveauet på bacheloruddannelsens 3. semester 

lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivel-

sen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompeten-

cer, især 1-6 og 11-15. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer om de generelle og 

disciplinspecifikke kompetencer samlet set behersket i tilstrækkelig grad.  

 

g. Eksamensbestemmelser: 

Sidst i semestret afleveres en bunden hjemmeopgave. Denne skal være i overensstem-

melse med »Opgavevejledning og formalia i skriftlige opgaver« ved ‘Spanske og spansk-

amerikanske studier’. 

 

Prøveform: 1 hjemmeopgave à 10 normalsider 
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Sprog: Dansk eller spansk efter den studerendes valg 

Varighed: 2 uger 

Flere studerende  

kan bidrage: Ja, maks. 3 studerende. Det skal tydeligt fremgå, hvilke sider den en-

kelte studerende har skrevet.  

Censur: Intern prøve, én eksaminator 

Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen: 

Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 

Varighed: 5 timer 

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet 

Sprog: Dansk eller spansk efter den studerendes valg 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

§ 37. Dimensionskursus i samfund og historie 

(Social/Historical Subject) 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Gennemsnitligt 3 timer ugentligt i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS  

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (to bundne 

hjemmeopgaver), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og 

kompetencer på følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har  

 en solid viden om et afgrænset emne inden for spansk eller latinamerikansk 

historie og samfundsforhold. 

 

Kompetencer 

Den studerende kan 

 forholde sig kritisk og reflekterende til anvendelsen af begreber, analysema-

teriale og faglitteratur i besvarelsen af samfundsmæssige og historiske pro-

blemstillinger inden for rammerne af et sprogstudium.  

 skrive en opgave, der lever op til grundlæggende akademiske krav om dispo-

nering, argumentation og dokumentation. 
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Færdigheder 

Den studerende kan 

 afgrænse og besvare problemstillinger inden for kursets emne.  

 anvende og diskutere de teorier og begreber som introduceres ved kurset i 

forhold til kursets emne. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for det spanskspro-

gede område. Med udgangspunkt i dette emne diskuteres det, hvordan man kan formu-

lere og besvare spørgsmål inden for det historiske eller samfundsfaglige felt. Der lægges 

vægt på diskussionen af analysemateriale og af begreber og teorier med relevans for 

kursets emne og tilgang. Eksempler på teoretiske tilgange er begrebshistorie, erin-

dringshistorie, mikrohistorie, eller samfundsteorier som for eksempel Anthony Giddens’ 

samfundsteori. Det er ligeledes muligt at inddrage teoretiske rammer som semiotik og 

diskursanalyse. Ved kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig argu-

mentation.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, 

øvelser og e-læring. 

 

e.  Pensum: 

Der gennemgås et læsepensum på 300-400 normalsider. 

  

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bacheloruddannelsens 3. seme-

ster lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbe-

skrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle 

kompetencemål, især nr. 2, 3, 4, 5, 6 og 15 som faget i særlig grad understøtter.  

 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de gene-

relle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 

 

g.  Eksamensbestemmelser:  

Eksamen består af to bundne hjemmeopgaver, som afleveres i løbet af semesteret på 

tidspunkter fastsat af underviseren og annonceret ved kursets begyndelse. Opgaverne 

stilles af underviseren. Disse skal være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og 

formalia i skriftlige opgaver« ved ‘Spanske og spanskamerikanske studier’. Opgaven ud-

arbejdes på spansk.  
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Prøveform:  To individuelle 72 timers bundne hjemmeopgaver  

Sideomfang:  5 normalsider  

Sprog: Spansk 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer  

Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives et karaktergennemsnit af begge prøver. Der skal 

dog opnås mindst 02 i hver af prøverne. Sprogfærdigheden skal be-

dømmes til bestået for at eksamen er bestået.  

Vægtning:  5 ECTS  

 

Reeksamen i samme eksamenstermin:  

Reeksamen består af en 72 timers bunden hjemmeopgave. Den vil rumme pensum sva-

rende til både opgave 1 og 2 – uanset om man tidligere har bestået den ene opgave. 

Pensum ved eksamen er fra det sidst gennemførte dimensionskursus.  

Prøveform:  Bunden hjemmeopgave  

Varighed:  72 timer  

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet  

Sprog: Spansk 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået for at eksa-

men er bestået.  

Vægtning:  5 ECTS 

 

§ 38. Interkulturel kommunikation  

(Intercultural communication) – samdriftsfag 

 

a. Undervisningens omfang: 

Gennemsnitligt 2 timer pr. uge i gennemsnit i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS. 

 

b. Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-

for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden 

Efter endt kursus skal den studerende kunne 

 demonstrere kendskab til forskellige kommunikationsteorier og kulturbegre-

ber samt til kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem. 

 

Færdigheder  

Efter endt kursus skal den studerende kunne 
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 anvende de ovennævnte teorier og begreber i analyser af interkulturel kom-

munikation samt kunne  vurdere og diskutere anvendte teorirammers styrker 

og svagheder.  

 beherske kommunikationen i det interkulturelle samkvem. 

 

Kompetencer  

Efter endt kursus skal den studerende kunne 

 håndtere samarbejde og konflikter på tværs af kulturer.  

 

c. Undervisningsfagets indhold: 

Der gennemgås kulturbegreber og kommunikationsteorier, som udgør fundamentet for 

forskellige teorier om interkulturel kommunikation. Teorierne kan anvendes til en gen-

nemgang af analyser af interkulturel kommunikation i de spansksprogede områder 

(f.eks. mellem minoriteter og majoriteter eller organisationens interne kulturelle diversi-

tet) og/eller mellem Spanien/Latinamerika og Danmark. I faget diskuteres endvidere 

identitet og stereotypidannelser med særligt henblik på deres funktion og problemer i 

interkulturel kommunikation, samt gruppedynamikker og håndtering af samarbejde og 

konflikter på tværs af kulturer. Desuden introduceres betydningen af interkulturelle 

kompetencer – kognitiv, affektiv og adfærdsmæssig kompetence. Problematikken ved-

rørende sproglige ressourcer (f.eks. lingua franca og flersprogethed) kan inddrages. 

 

d. Undervisnings og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Der veksles mellem forelæsning, caseorienteret undervisning, diskussion, gruppearbej-

de, samt gennemgang af løsningsforslag til caseopgaver i form af diskussionspaneler. 

 

e. Pensum: 

Pensum udgøres af maks. 800 normalsider. 

 

f. Bedømmelseskriterier: 

Jf. karakterskalabekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet 

på uddannelsens 5. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præ-

sentation lever op til den ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen end-

videre vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der 

er beskrevet i § 2, særligt punkterne 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 og 16. 

  

g. Eksamensbestemmelser:  

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis.  

 

I synopsisen skal den studerende blandt andet gøre rede for de teorier og metoder, der 

er anvendt til at undersøge og belyse problemformuleringen, samt kort resumere kon-
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klusionen. Ved eksamen fremlægger den studerende sit emne i et oplæg på ca. 10 mi-

nutter. Dette oplæg efterfølges af en dialog mellem den studerende og eksaminator. 

Under eksaminationen kan der stilles supplerende spørgsmål inden for resten af pen-

sum. 

  

Synopsis skal afleveres senest medio december. Afleveringsdatoen annonceres som en 

del af den samlede eksamensplan.  

 

Prøveform:  Synopsis med mundtlig prøve 

Varighed:  30 minutter inkl. censur 

Forberedelse:  Nej 

Sideomfang:  3-4 normalsider 

Flere studerende kan  

bidrage til synopsis:  Nej  

Sprog:  Spansk 

Censur:  Ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives én karakter for den mundtlige sprogfærdig-

hed og én karakter for indhold. I tilfælde af omprøve tages den del 

af eksamen om, der blev vurderet til under 02  

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen som ovenfor.  

 

§ 39. Kontrastiv grammatik  

(Contrastive Grammar)  

 

a.  Undervisningens omfang:  

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

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (individuel bun-

den skriftlig prøve), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og 

kompetencer på følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har  

 omfattende viden om udvalgte teoretiske problemstillinger inden for 

den spanske grammatik 

 kendskab til forskellige analysemetoder inden for sprogbeskrivelsen 

 kendskab til væsentlige forskelle på danske og spanske grammatiske 

strukturer 
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Færdigheder 

Den studerende kan  

 kvalificeret kommentere afgrænsede problemstillinger inden for den 

spanske grammatik ud fra autentiske eksempler  

 belyse kontrastive aspekter mellem dansk og spansk ud fra en traditio-

nel grammatisk tilgang og ligeledes ud fra nyere, mere teoretisk funde-

rede beskrivelser  

 

Kompetencer 

Den studerende kan  

 sammendrage og opstille væsentlige grammatiske regler for det span-

ske sprog  

 formidle grammatiske regler og deres undtagelser i et klart og forståe-

ligt sprog 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Vægten i kurset lægges på kontrastive aspekter mellem dansk og spansk. Som eksem-

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

imperfektum, se-konstruktioner og modus; men også sociolingvistiske emner, som f.eks. 

sprogpolitik, herunder kønsneutral sprogbrug, og pragmatiske emner, som f.eks. skif-

tende tiltaleformer (f.eks. tú vs usted) i de spansktalende lande kan inddrages gerne 

med fokus rettet på samspillet mellem sprog og kultur. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-læring, oplæg, afleve-

ringsopgaver og kommentering af tekster. 

 

e.  Pensum: 

Maks. 250 normalsider 

 

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 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 generel-

le kompetencer, især 1, 2, 5, 6, 10, 11 og 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsop-

fyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g.  Eksamensbestemmelser: 

Eksamen består af en teoretisk og en praktisk del. Til den teoretiske del skal den stude-

rende beskrive sproglige fænomener ud fra et kontrastivt perspektiv med udgangspunkt 
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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 studerende 

kommentere autentiske tekster eller teksteksempler under inddragelse af den læste lit-

teratur. Der stilles 7 kommenteringsspørgsmål.  

 

Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 

Varighed:  5 timer 

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet 

Sprog: Dansk eller spansk efter den studerendes valg 

Censur:  Ekstern prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning:  5 ECTS 

 

Reeksamen som ovenfor. 

 

 

§ 40. Oversættelse spansk-dansk 

(Translation Spanish – Danish) 

 

a. Undervisningens omfang 

Gennemsnitligt 2 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (individuel skrift-

lig prøve), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompeten-

cer på følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har 

 viden om sproglige metoder og teknikker til at overføre forskellige tekstgen-

rer (primært litterære) fra spansk til dansk 

 kendskab til generelle oversættelsesteoretiske problemstillinger 

 viden om sproglige og kulturspecifikke problemstillinger, der er affødt af at 

oversætte fra spansk til dansk 

 

Færdigheder 

Den studerende kan 

 træffe velbegrundede og konsistente valg ved oversættelse fra spansk til 

dansk ved at finde funktionelt ækvivalente udtryk på dansk 

 anvende de faglige redskaber (ordbøger, internetressourcer), der er nødven-

dige for at udarbejde oversættelser  
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Kompetencer 

Den studerende kan 

 oversætte en middelsvær ikke fagsproglig tekst fra spansk til dansk ved over-

holdelse af grammatiske, semantiske og pragmatiske konventioner 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Der arbejdes på basis af et tekstkorpus (maks. 50 ns) af uforkortede (sag-) prosatekster 

af forskellig art, hvoraf der oversættes uddrag. Den studerende trænes således i over-

sættelse under hensyntagen til en tekstmæssig helhed. 

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen foregår på dansk som klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige 

øvelser og e-læring. 

 

e.  Pensum: 

maks. 50 normalsider.  

 

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 4. 

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 generel-

le kompetencer, især 10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivel-

sen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g.  Eksamensbestemmelser: 

Oversættelse til dansk af en spansk (sag-)prosatekst på max. 1500 typeenheder. Teksten 

skal være en del af en sammenhængende tekst (f.eks. kort novelle eller fortælling), som 

ikke har været anvendt i undervisningen.  

 

Prøveform:  Individuel skriftlig prøve under tilsyn 

Varighed:  5 timer 

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet 

Sprog: Dansk 

Censur:  Ekstern prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamen som ovenfor. 

 

§ 41. Dimensionskursus i sprog  
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(Linguistic Subject)  

 

a.  Undervisningens omfang:  

Gennemsnitligt 3 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse:  

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (to bundne 

hjemmeopgaver), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og 

kompetencer på følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har 

viden om et eller flere afgrænsede lingvistiske emner  

 kendskab til teorier og metoder, der er forbundet med disse emner 

 

Færdighed 

Den studerende kan 

 skrive en opgave der lever op til grundlæggende akademiske krav om dispo-

nering, argumentation og dokumentation 

 fuldtud beherske formalia i forbindelse med hjemmeopgaver (henvisninger, 

bibliografi, etc.) 

 

Kompetence 

Den studerende kan 

 afgrænse, besvare og formidle problemstillinger inden for et eller flere lingvi-

stiske fagområder 

 ud fra en given problemformulering vise evne til systematisk fremstilling og 

relevant eksemplificering af de teorier og begreber som introduceres i kurset 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for det sprogviden-

skabelige 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, høflighed, sprogholdninger og sprogvariationer, samtaleanalyse.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer:  

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, 

øvelser og e-læring samt evt. vejledning i udarbejdelse af opgaven i Sprog og kultur 2 og 

bachelorprojektet.  
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e.  Pensum:  

Der gennemgås et læsepensum på 300-400 normalsider.  

 

f.  Bedømmelseskriterier:  

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 4. 

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 generel-

le 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 bundne hjemmeopgaver som afleveres i løbet af semesteret på 

tidspunkter fastsat af underviseren og annonceret ved kursets begyndelse. Opgaverne 

stilles af underviseren. Disse skal være i overensstemmelse med »Opgavevejledning og 

formalia i skriftlige opgaver« ved ‘Spanske og spanskamerikanske studier’.  

 

Prøveform:  To individuelle bundne 72 timers hjemmeopgaver 

Sideomfang:  5 normalsider  

Sprog: Spansk  

Censur: Intern prøve, en eksaminator 

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

nemsnit af begge prøver. Der skal dog opnås mindst 02 i hver af 

prøverne. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået for at ek-

samen er bestået.  

Vægtning:  5 ECTS 

 

Reeksamen 

Denne eksamen vil altid rumme pensum svarende til både opgave 1 og 2 – uanset om 

man tidligere har bestået den ene opgave. Pensum ved eksamen er fra det sidst gen-

nemførte dimensionskursus.  

 

Prøveform:  Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. 

Varighed:  4 timer  

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet  

Sprog: Spansk 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer  

Bedømmelse:  7-trinsskala  

Vægtning:  5 ECTS 

 

 

§ 42. Dimensionsionskursus i litteratur 2  

(Literary Subject 2) 
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a.  Undervisningens omfang:  

Gennemsnitligt 3 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS. 

 

b.  Målbeskrivelse:  

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (en hjemmeopga-

ve), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden  

Den studerende har  

 kendskab til en teoretisk tilgang for analytisk at behandle en valgt genre eller 

subgenre eller en forfatter, der vælges i løbet af semestret.  Eksempelvis kan 

en subgenre være fantastisk fortællinger, postmoderne tekster eller film, osv. 

 kendskab til væsentlige moderne teoretiske behandlinger af de pågældende 

tekster  

 kendskab til teoretiske forfattere og skole inden for den behandlede litteræ-

re genre 

 

Færdigheder  

Den studerende kan  

 tolke litterære tekster inden for den valgte genre eller subgenre 

 kvalitativt vurdere den behandlede litterær-æstetiske genre eller subgenre 

og argumentere for dens fortolkning og vurdering 

 

Kompetencer  

Den studerende kan  

 forholde sig til den udvalgte teksts genre- og formmæssige særpræg  

 fortolke den udvalgte tekst med videnskabelige analytiske argumenter 

 vurdere den udvalgte tekst kvalitativt 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Emnet skal være relevant for den litterære og kulturelle dimension og have relation til et 

eller flere af de litteræranalytiske værktøjer der er gennemgået i Dimensionskursus i lit-

teratur 1. Eksempel: Brug af en bestemt teoretisk ramme for at analysere en eller flere 

tekster, forfattere, genrer, litterære tendenser, etc., indenfor det spanske/latiname-

rikanske kulturområde.  

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
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Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, 

øvelser og e-læring. 

 

e.  Pensum: 

Der gennemgås et læsepensum på 400- 600 normalsider. 

 

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 4. 

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 generel-

le kompetencer, især 1-11, og 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 

målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g. Eksamensbestemmelse: 

Eksamen består af en hjemmeopgave, som afleveres i slutningen af semesteret. Opga-

ven stilles af underviseren midt i semesteret. Opgaven skal være i overensstemmelse 

med »Opgavevejledning og formelle kriterier for skrivning af opgaver« ved ‘Spanske og 

spanskamerikanske studier’. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået for at eksa-

menen er bestået. 

 

Prøveform:  Individuel hjemmeopgave 

Sideomfang: 10 normalsider 

Sprog: Spansk 

Censur:  Ekstern prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning:  5 ECTS 

 

Reeksamen som ovenfor. 

 

§ 43. Sprog og kultur 3 

(Language and Culture 3) 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Gennemsnitligt 2 timer ugentligt i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS  

  

b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (porteføljeopga-

ver), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 

følgende punkter: 

 

Viden 

Den studerende har 
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 viden om teoretisk litteratur med relevans for problemstillinger, der inddra-

ger den sprogvidenskabelige, historisk-samfundsmæssige og/eller den æste-

tisk-litterære dimension inden for det spansksprogede område.  

 

Kompetencer 

Den studerende kan 

 udarbejde en universitetsopgave på BA-niveau, inkl. formulering af et rele-

vant problem med kvalificeret redegørelse for brug af teori, begreber og ana-

lysemateriale. 

 give konstruktiv kritik af de øvrige deltageres bidrag og indarbejde den mod-

tagne kritik i ens eget forløb.  

 redegøre for, hvordan den valgte dimension og problemstilling kunne tænkes 

relateret til de to dimensioner, der ikke er centrale for den valgte problem-

stilling. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan  

 formulere, afgrænse, besvare og formidle en problemstilling inden for et af 

de tre emner, som dimensionskurserne på 3. og 4. semester (sprog, littera-

tur, historie/samfundsforhold) omhandler.  

 anvende den relevante teoretiske litteratur i besvarelsen af den valgte pro-

blemstilling. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Seminarrækken ligger i forlængelse af eller parallelt med dimensionskurserne på 3. og 4. 

semester (sprog, litteratur, historie/samfundsforhold) og fører frem til BA-projektet. 

Den studerende kan vælge sin problemstilling fra et af de tre dimensionskurser, fra et 

valgfag eller efter aftale med fagets undervisere. I løbet af kurset gennemgås de meto-

dologiske og formelle krav til universitetsopgaver samt sammenhænge mellem studiets 

tre dimensioner og disses konsekvenser for den konkrete problemstilling.  

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-

len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 8. Ved undervisningens 

start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Seminarer med oplæg og vejledning. 

 

e.  Pensum: 

Det forventes, at de studerende selv fremfinder materiale til deres opgave. 

  

f.  Bedømmelseskriterier: 
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Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og bachelorprojektets niveau lægges 

der vægt på i hvilken grad den studerende lever op til uddannelsens kompetencemål 1-

15.  

 

g.  Eksamensbestemmelser:  

Kurset afsluttes med en porteføljevurdering. Den studerende skal i forløbet have bidra-

get med stadigt forfinede oplæg til BA-projektet, som diskuteres på seminarerne. I por-

teføljemappen indgår notater om de afleverede oplæg samt om den studerendes aktivi-

tet under seminarerne.  

 

Prøveform:  Præsentation og skriftlige opgaver, der udgør dele af en samlet por-

tefølje: ultimo februar præsenteres/afleveres en problemstilling. 

Medio april præsenteres problemformulering teori/begreber og 

empiri samt en skitse til indledningen. Medio maj præsenteres et 

udkast til en del af analysen. Porteføljen evalueres samlet.  

Sprog: Dansk eller spansk 

Censur: Intern prøve, én eksaminator  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Vægtning:  5 ECTS  

 

Eksamensbestemmelser ved reeksamen:  

Den skriftlige hjemmeopgave afleveres senest ultimo august.  

 

Prøveform:  Individuel fri hjemmeopgave  

Sideomfang:  10 normalsider  

Sprog: Dansk eller spansk 

Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer  

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Vægtning:  5 ECTS  

 

 

§ 44. Valgfag   

(Electives) 

 

a.  Undervisningens omfang: 

Vægtning: 10 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse: 

Den studerende skal  

 

Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark eller 

udlandet, når blot indholdet er af relevans for Spanske og spanskamerikanske studier. 

Hvis en studerende ønsker at tage et valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et 
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andet studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende henvende sig til 

Studienævnet for tysk og spansk og sikre sig, at valgfaget kan godkendes. 

 

c.  Undervisningens indhold: 

Valgfag omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne. 

Faget skal være godkendt af studienævnet.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Fx: Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag, e-læring. 

 

e.  Pensum: 

Afhænger af det valgte fag. 

 

f. Bedømmelseskriterier: 

Afhænger af det valgte fag.  

 

g.  Eksamensbestemmelser: 

Afhænger af det valgte fag.  

 

 

§ 45. Bachelorprojekt  

(Bachelor Project) 

 

a.  Omfang: 

Bachelorprojektet udarbejdes i 5. semester. Vægtning: 15 ECTS. 

 

b.  Målbeskrivelse: 

 

Viden 

Den studerende har 

 

 et grundigt kendskab til fagets kerneområder, teorier og metoder 

 et grundigt kendskab til relevant litteratur for det valgte emne 

 

Færdigheder 

Den studerende skal 

 kritisk og selvstændigt kunne undersøge, analysere og diskutere det faglige 

problem på baggrund af beskrevne intentioner ved hjælp af relevante faglige 

teorier og metoder 
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 kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp 

af referencer, noter og bibliografi 

 kvalificeret kunne redegøre for relevant litteratur 

 kunne systematisere viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er 

væsentlige for emnet 

 kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange 

 kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater  

 kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstil-

lingsform, der lever op til akademiske krav om analyse, argumentation og do-

kumentation.  

 på spansk eller dansk i resumeform kunne gøre rede for arbejdets intentioner, 

fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater. 

Kompetencer 

Den studerende skal 

 kunne håndtere arbejdsprocessen, herunder kunne afgrænse og definere et 

emne for bachelorprojektet og med udgangspunkt heri formulere en klar pro-

blemstilling, som er produktiv i forhold til det valgte område  

 kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor det er påkrævet som led i 

arbejdet med bachelorprojektet 

 kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, herunder 

kunne vurdere stærke og svage sider i eget arbejde 

 

c.  Bachelorprojektets indhold og emne: 

BA-projektet består af en selvstændig skriftlig fremstilling inden for områderne sprog, 

litteratur eller historie (Se beskrivelserne af dimensionskurserne i §§ 36, 40 og 41 samt 

af Sprog og kultur 3 i § 42). Emnet for BA-projektet godkendes af en af fagets undervise-

re, der fungerer som vejleder.  

 

d.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på uddannelsens 5. semester læg-

ges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. 

Af de i § 2 nævnte intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil forløbet under-

støtte alle punkter.   

 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterskalabekendtgørelsen.  

 

e.  Eksamensbestemmelser: 

Bachelorprojektet afleveres den 1. december.  

 

Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave 
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Flere studerende kan  

bidrage til projektet:   Ja. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig 

for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. 

Sideomfang pr.  

Studerende BA-proj.:  18-22 normalsider eksklusive bilag og resumé 

Sideomfang pr.  

studerende resumé:  1 – 1 ½ normalsider 

Sprog: Dansk eller spansk efter den studerendes valg 

Resumé:  Hvis opgaven skrives på spansk, skal resuméet affattes på 

dansk; hvis opgaven skrives på dansk, skal resuméet affattes på 

spansk. 

Censur:  Ekstern 

Bedømmelse:  7-trinsskala. Vurderingen af resuméet kan påvirke den samlede 

karakter. 

Vægtning:  15 ECTS 

 

Reeksamen som ovenfor. 

Afleveringsfrist 1. februar.   
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III. Beskrivelse af sidefagets discipliner 
 

 

§ 46. Samfund og historie 1  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 47. Kulturhistorie 1  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 48. Skriftlig kommunikation 1  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 49. Samfund og historie 2  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 50. Kulturhistorie 2  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 51. Mundtlig kommunikation 2  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 52. Skriftlig kommunikation 2  

Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på bachelorniveau for de 

nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 

 

§ 53. Oversættelse spansk-dansk  

(Translation Spanish – Danish) 

 

a. Undervisningens omfang 

Gennemsnitligt 2 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

b. Målbeskrivelse:  

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (individuel skrift-

lig prøve), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompeten-

cer på følgende punkter: 

 



 

59 

 

Viden 

Den studerende har 

 viden om sproglige metoder og teknikker til at overføre forskellige tekstgenrer 

(primært litterære) fra spansk til dansk 

 kendskab til generelle oversættelsesteoretiske problemstillinger 

 viden om sproglige og kulturspecifikke problemstillinger, der er affødt af at 

oversætte fra spansk til dansk 

 

Færdigheder 

Den studerende kan 

 træffe velbegrundede og konsistente valg ved oversættelse fra spansk til dansk 

ved at finde funktionelt ækvivalente udtryk på dansk 

 anvende de faglige redskaber (ordbøger, internetressourcer), der er nødvendi-

ge for at udarbejde oversættelser  

 

Kompetencer 

Den studerende kan 

 oversætte en middelsvær ikke fagsproglig tekst fra spansk til dansk ved over-

holdelse af grammatiske, semantiske og pragmatiske konventioner 

 

c.  Undervisningsfagets indhold: 

Der arbejdes på basis af et tekstkorpus (maks. 50 ns) af uforkortede (sag-) prosatekster 

af forskellig art, hvoraf der oversættes uddrag. Den studerende trænes således i over-

sættelse under hensyntagen til en tekstmæssig helhed. 

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på dansk som klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige 

øvelser og e-læring. 

 

e.  Pensum: 

maks. 50 normalsider.  

 

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 6. 

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 generel-

le kompetencer, især 10. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivel-

sen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g.  Eksamensbestemmelser: 

Oversættelse til dansk af en spansk (sag-)prosatekst på max. 1500 typeenheder. Teksten 

skal være en del af en sammenhængende tekst (f.eks. kort novelle eller fortælling), som 

ikke har været anvendt i undervisningen.  
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Prøveform:  Individuel skriftlig prøve under tilsyn 

Varighed:  5 timer 

Hjælpemidler:  Alle inkl. internet 

Sprog: Dansk 

Censur:  Ekstern prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 54. Dimensionsionskursus i litteratur 2  

(Literary Subject 2) 

 

a.  Undervisningens omfang:  

Gennemsnitligt 3 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning 5 ECTS. 

 

b. Målbeskrivelse:  

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 

som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (en bunden 

hjemmeopgave), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kom-

petencer på følgende punkter: 

 

Viden  

Den studerende har  

 kendskab til en teoretisk tilgang for analytisk at behandle en valgt genre eller 

subgenre eller en forfatter, der vælges i løbet af semestret.  Eksempelvis kan 

en subgenre være fantastisk fortællinger, postmoderne tekster eller film, osv. 

 kendskab til væsentlige moderne teoretiske behandlinger af de pågældende 

tekster  

 kendskab til teoretiske forfattere og skole inden for den behandlede litterære 

genre. 

 

Færdigheder  

Den studerende kan  

 tolke litterære tekster inden for den valgte genre eller subgenre 

 kvalitativt vurdere den behandlede litterær-æstetiske genre eller subgenre og 

argumentere for dens fortolkning og vurdering 

 

Kompetencer  

Den studerende kan  

 forholde sig til den udvalgte teksts genre- og formmæssige særpræg  

 fortolke den udvalgte tekst med videnskabelige analytiske argumenter 

 vurdere den udvalgte tekst kvalitativt 
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c.  Undervisningsfagets indhold: 

Emnet skal være relevant for den litterære og kulturelle dimension og have relation til et 

eller flere af de litteræranalytiske værktøjer der er gennemgået i Dimensionskursus i lit-

teratur 1. Eksempel: Brug af en bestemt teoretisk ramme for at analysere en eller flere 

tekster, forfattere, genrer, litterære tendenser, etc., indenfor det spanske/latiname-

rikanske kulturområde.  

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, 

øvelser og e-læring. 

 

e.  Pensum: 

Der gennemgås et læsepensum på 400-600 normalsider. 

 

f.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 6. 

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 generel-

le kompetencer, især 1-11, og 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 

målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g. Eksamensbestemmelser: 

Eksamen består af en bunden hjemmeopgave, som afleveres i slutningen af semesteret. 

Opgaven stilles af underviseren midt i semesteret. Opgaven skal være i overensstem-

melse med »Opgavevejledning og formelle kriterier for skrivning af opgaver« ved ‘Span-

ske og spanskamerikanske studier’. Opgaven udarbejdes på spansk. Sprogfærdigheden 

skal bedømmes til bestået for at eksamenen er bestået. 

 

Prøveform:  Individuel bunden hjemmeopgave 

Sideomfang: 10 normalsider 

Sprog: Spansk 

Censur:  Ekstern prøve 

Bedømmelse:  7-trinsskala 

Vægtning:  5 ECTS 
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IV.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 

§ 55. Gyldighed 

Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. decem-

ber 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for stude-

rende immatrikuleret 1. september 2015 eller senere.  

 

§ 56. Godkendelse 

Indstillet til godkendelse af Studienævn for tysk og spansk den 29. januar 2015. 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. juni 2015.  

 

§ 57. Overgangsbestemmelser 

I studieordninger, der er udfærdiget før nærværende studieordnings ikrafttræden, erstattes 

referencerne til bekendtgørelsen med den nye bekendtgørelse, jf. side 4 i nærværende studie-

ordning.  

 

Studieordning 2013: 

Studerende, der har påbegyndt uddannelsen sommeren 2013 og 2014, fortsætter uddannel-

sen efter den hidtil gældende studieordning. Prøver og undervisning efter denne studieordning 

gennemføres sidste gang i takt med studieordningens udfasning i henhold til følgende plan:  

 

1. semesters fag undervises sidste gang efteråret 2014, sidste eksamen vinter 2015/2016.  

2. semesters fag undervises sidste gang foråret 2015, sidste eksamen sommer 2016.  

3. semesters fag undervises sidste gang efteråret 2015, sidste eksamen vinter 2016/2017.  

4. semesters fag undervises sidste gang foråret 2016, sidste eksamen sommer 2017.  

5. semesters fag undervises sidste gang efteråret 2016, sidste eksamen vinter 2017/2018.  

6. semesters fag undervises sidste gang foråret 2017, sidste eksamen sommer 2018.  

 

Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen inden for ovennævnte tidsfrister, skal ind-

sende ansøgning til studienævnet med henblik på  

 enten at få opstillet et studieforløb, hvor fag fra ny studieordning erstatter fag, som ikke 

længere udbydes  

 eller at blive overført til ny studieordning. 

 

Studieordninger 1. september 2012 og før 

Studerende, der er påbegyndt uddannelsen 1. september 2012 eller før. Der udbydes ikke 

længere undervisning i henhold til disse studieordninger.  

 

Prøver efter disse studieordning gennemføres sidste gang i henhold til følgende plan:  

1. semesters fag, sidste eksamen vinter 2015/2016.  

2. semesters fag, sidste eksamen sommer 2016.  

3. semesters fag, sidste eksamen vinter 2015/2016.  

4. semesters fag, sidste eksamen sommer 2016.  
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5. semesters fag, sidste eksamen vinter 2015/2016.  

6. semesters fag, sidste eksamen sommer 2016.  

 

Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen inden for ovennævnte tidsfrister, skal ind-

sende ansøgning til studienævnet med henblik på  

 enten at få opstillet et studieforløb, hvor fag fra ny studieordning erstatter fag, som ikke 

længere udbydes  

 eller at blive overført til ny studieordning. 

 

§ 58. Senere ændringer til studieordningen 

 

Vedrører § Beskrivelse af ændring Studienævnets  

godkendelse 

Dekanatets  

godkendelse 

§ 22 Samdrift 

og samlæsning 

Bestemmelsen er ny 23. marts 2016  

Diverse § Konsekvensrettelser i forbindelse 

med indførelse af Fællesbestem-

melser for samdreven fag på ba-

chelorniveau 

23. marts 2016  
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Almen del 
 

V. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk 

Universitet 
 

Fællesbestemmelserne for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser findes på fakul-
tetets hjemmeside under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser  
 
Revideret af dekanen med virkning fra den 1. september 2015. 
 
Fællesbestemmelser for samdrevne fag på bachelorniveau findes på fakultetets hjemmeside 
under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser 
 
Godkendt af dekanen med virkning fra 1. september 2016. 
 

 

 

 

 

 

Om dispensation fra regler i studieordningen: 

Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i stu-

dieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. § 24, stk. 7 i Bekendtgørelse om bache-

lor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 

  

http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
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Bilag 1 
 

Bacheloruddannelsen i spansk. Sammenhæng mellem kvalifikationsramme, uddannelsens 

kompetenceprofil samt de enkelte fagelementers læringsmål. 

 

Kvalifikationsrammen for videre-

gående uddannelser 

Kompetencemål  

Bacheloruddannelsen 

(generelle kompetencemål er kursive-

rede og nummererede) 

De enkelte fagelementers lærings-

mål 

Viden: 

Skal have forskningsbaseret viden 

om teori, metode og praksis inden 

for et eller flere fagområder. 

- viden om spansk grammatik samt 

kendskab til sprogvidenskabelige disci-

pliner (fx semantik, pragmatik, kontra-

stiv lingvistik) 

- grundlæggende viden om historiske 

og litterær-kulturelle problemstillinger 

og relevante teorier og metoder 

- grundlæggende viden om interkultu-

rel analyse i selve den spansktalende 

verden samt den spansktalende verden 

i forhold til Danmark 

§ 25 og § 30 Skr. kommunikation 1 

og 2 

§ 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 37 Interkulturel kommunikation 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

Skal kunne forstå og reflektere 

over teori, videnskabelige metoder 

og praksis. 

Dimittenden skal 

 

1. kunne afgrænse og definere et 

fagligt problem på et videnskabe-

ligt niveau 

§ 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 37 Interkulturel kommunikation 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

Færdigheder: 

Skal kunne anvende et eller flere 

fagområders videnskabelige meto-

der og redskaber samt kunne an-

vende generelle færdigheder, der 

knytter sig til beskæftigelse inden 

for fagområdet/erne. 

Dimittenden kan 

 

- forstå og reflektere over de under 

viden nævnte teorier og metoder 

-udtrykke sig mundtligt og skriftligt på 

spansk uden kommunikationshæm-

§ 25 og § 30 Skr. kommunikation 1 

og 2 

§ 24 og § 29 Mundtlig kommunikati-

on 1 og 2 

§ 33 Tekstproduktion 
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mende fejl  

- oversætte mellem spansk og dansk 

under hensyntagen til sproglig kor-

rekthed 

- argumentere skriftligt og mundtligt 

på spansk og dansk 

 

DImittenden skal 

2. kunne systematisere kompleks 

viden og data samt udvælge og 

prioritere forhold, der er væsent-

lige for emnet 

3.  kritisk kunne anvende fagets 

forskellige teorier og metode 

4. have en præcis og konsekvent 

begrebsanvendelse 

5. kunne argumentere på et grund-

læggende videnskabeligt niveau 

6. tage kritisk stilling til benyttede 

kilder og dokumentere disse ved 

hjælp af referencer, noter og bib-

liografi 

7. anvende IT som et redskab i for-

bindelse med såvel informations-

søgning som mundtlig og skriftlig 

formidling 

8. kunne forstå og anvende faglige 

tekster på engelsk og på de skan-

dinaviske sprog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 37 Interkulturel kommunikation 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

Skal kunne vurdere teoretiske og 

praktiske problemstillinger samt 

begrunde og vælge relevante ana-

lyse- og løsningsmodeller. 

Dimittenden skal 

 

9. kunne undersøge, analysere og 

løse faglige problemer ved hjælp 

af relevante faglige teorier og me-

toder samt relatere dette til aktu-

el forskning 

§ 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 37 Interkulturel kommunikation 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

§ 44 Bachelorprojekt 

Skal kunne formidle faglige pro- Dimittenden skal  § 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 
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blemstillinger og løsningsmodeller 

til både fagfæller og ikke-

specialister. 

 

- præsentere stof på en måde, der er 

tilpasset målgrupper og under inddra-

gelse af egnede medier 

10. kunne indgå i en dialog på et 

fagligt grundlag 

11. anvende et sprog - skriftligt 

og/eller mundtligt der er emne-

orienteret, præcist og korrekt 

12. formidle faglige problemstillinger 

og løsningsmodeller, således at 

det bliver relevant og forståeligt 

for forskellige målgrupper 

2 og 3 

§ 37 Interkulturel kommunikation 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

§ 44 Bachelorprojekt 

Kompetencer: 

Skal kunne håndtere komplekse og 

udviklingsorienterede situationer i 

studie- eller arbejdssammenhæn-

ge. 

Dimittenden skal 

 

13. kunne fokusere og skabe sam-

menhæng i løsning af opgaver 

14.  kunne håndtere komplekse og 

udviklingsorienterede situationer 

og kunne indgå i et samarbejde, 

herunder at kunne modtage og 

give konstruktiv kritik 

§ 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 37 Interkulturel kommunikation 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

§ 44 Bachelorprojekt 

Skal selvstændigt kunne indgå i 

fagligt og tværfagligt samarbejde 

med en professionel tilgang. 

Dimittenden skal 

 

15. kunne arbejde selvstændigt, 

disciplineret, struktureret og mål-

rettet, herunder også kunne 

overholde deadlines og formalia 

16. styre en analyseproces frem til et 

resultat 

§ 26, § 31 og § 42Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 44 Bachelorprojekt 

Skal kunne identificere egne læ-

ringsbehov og strukturere egen 

læring i forskellige læringsmiljøer. 

 

 

- kunne give konstruktiv kritik af de 

øvrige deltageres bidrag og indarbejde 

den modtagne kritik i ens eget forløb 

 

§ 26, § 31 og § 42 Sprog og kultur 1, 

2 og 3 

§ 44 Bachelorprojekt 
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Bilag 2 

Sidefag i spansk. Sammenhæng mellem kvalifikationsramme, uddannelsens kompetenceprofil 

samt de enkelte fagelementers læringsmål. 

 

Kvalifikationsrammen for videregå-

ende uddannelser 

Kompetencemål  

Sidefag (BA) 

(generelle kompetencemål er kursive-

rede og nummererede) 

De enkelte fagelementers lærings-

mål 

Viden: 

Skal have forskningsbaseret viden 

om teori, metode og praksis inden 

for et eller flere fagområder. 

- viden om spansk grammatik samt 

kendskab til sprogvidenskabelige disci-

pliner (fx semantik, pragmatik, kontra-

stiv lingvistik) 

- grundlæggende viden om historiske 

og litterær-kulturelle problemstillinger 

og relevante teorier og metoder 

§ 25 og § 30 Skr. kommunikation 1 

og 2 

§ 41 Dimensionskursus i litteratur 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 42 Dimensionskursus i sprog 

Skal kunne forstå og reflektere 

over teori, videnskabelige metoder 

og praksis. 

Dimittenden skal 

 

17. kunne afgrænse og definere et 

fagligt problem på et videnskabe-

ligt niveau 

§ 41 Dimensionskursus i litteratur 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 42 Dimensionskursus i sprog 

Færdigheder: 

Skal kunne anvende et eller flere 

fagområders videnskabelige meto-

der og redskaber samt kunne an-

vende generelle færdigheder, der 

knytter sig til beskæftigelse inden 

for fagområdet/erne. 

Dimittenden kan 

 

- forstå og reflektere over de under 

viden nævnte teorier og metoder 

-udtrykke sig mundtligt og skriftligt på 

spansk uden kommunikationshæm-

mende fejl  

- oversætte mellem spansk og dansk 

under hensyntagen til sproglig kor-

rekthed 

- argumentere skriftligt og mundtligt 

på spansk og dansk 

 

§ 25 og § 30 Skr. kommunikation 1 

og 2 

§ 24 og § 29 Mundtlig kommunikati-

on 1 og 2 

§ 33 Tekstproduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 
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DImittenden skal 

 

18. kunne systematisere kompleks 

viden og data samt udvælge og 

prioritere forhold, der er væsent-

lige for emnet 

19.  kritisk kunne anvende fagets 

forskellige teorier og metode 

20. have en præcis og konsekvent 

begrebsanvendelse 

21. kunne argumentere på et grund-

læggende videnskabeligt niveau 

22. tage kritisk stilling til benyttede 

kilder og dokumentere disse ved 

hjælp af referencer, noter og bib-

liografi 

23. anvende IT som et redskab i for-

bindelse med såvel informations-

søgning som mundtlig og skriftlig 

formidling 

24. kunne forstå og anvende faglige 

tekster på engelsk og på de skan-

dinaviske sprog 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

Skal kunne vurdere teoretiske og 

praktiske problemstillinger samt 

begrunde og vælge relevante ana-

lyse- og løsningsmodeller. 

Dimittenden skal 

 

25. kunne undersøge, analysere og 

løse faglige problemer ved hjælp 

af relevante faglige teorier og me-

toder samt relatere dette til aktu-

el forskning 

§ 35 og § 41 Dimensionskursus i 

litteratur 1 og 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

§ 44 Bachelorprojekt 

Skal kunne formidle faglige pro-

blemstillinger og løsningsmodeller 

til både fagfæller og ikke-

specialister. 

Dimittenden skal  

 

- præsentere stof på en måde, der er 

tilpasset målgrupper og under inddra-

gelse af egnede medier 

26. kunne indgå i en dialog på et 

fagligt grundlag 

27. anvende et sprog - skriftligt 

og/eller mundtligt der er emne-

orienteret, præcist og korrekt 

28. formidle faglige problemstillinger 

og løsningsmodeller, således at 

det bliver relevant og forståeligt 

§ 41 Dimensionskursus i litteratur 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 
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for forskellige målgrupper 

Kompetencer: 

Skal kunne håndtere komplekse og 

udviklingsorienterede situationer i 

studie- eller arbejdssammenhæn-

ge. 

Dimittenden skal 

 

29. kunne fokusere og skabe sam-

menhæng i løsning af opgaver 

30.  kunne håndtere komplekse og 

udviklingsorienterede situationer 

og kunne indgå i et samarbejde, 

herunder at kunne modtage og 

give konstruktiv kritik 

§ 41 Dimensionskursus i litteratur 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

 

Skal selvstændigt kunne indgå i 

fagligt og tværfagligt samarbejde 

med en professionel tilgang. 

Dimittenden skal 

 

31. kunne arbejde selvstændigt, 

disciplineret, struktureret og mål-

rettet, herunder også kunne 

overholde deadlines og formalia 

32. styre en analyseproces frem til et 

resultat 

§ 41 Dimensionskursus i litteratur 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

 

Skal kunne identificere egne læ-

ringsbehov og strukturere egen 

læring i forskellige læringsmiljøer. 

- kunne give konstruktiv kritik af de 

øvrige deltageres bidrag og indarbejde 

den modtagne kritik i ens eget forløb 

§ 41 Dimensionskursus i litteratur 2 

§ 36 Dimensionskursus i samfund og 

historie 

§ 40 Dimensionskursus i sprog 

 

 

 

 

 

 

 

 


