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Faglig del 
 
I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikanske studier 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved uni-
versiteterne udbydes kandidatuddannelserne med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier og 
kandidatuddannelsen med sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier. 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i Spanske og spanskamerikanske studier 
 
Kandidatuddannelsen i spanske og spanskamerikanske studier udbydes som en to-faglig kandidatuddannel-
se, således at 50 ECTS anvendes på et andet fag end spanske og spanskamerikanske studier og de 70 ECTS 
på Spanske og spanskamerikanske studier. 
 
Uddannelserne hører under Studienævn for tysk og spansk og er knyttet til censorkorpset for spansk.  
 
§ 2. Kompetencebeskrivelse for den to-faglige kandidatuddannelse 
Den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier er et fuldtids-
studium, der udgør 70 ECTS. Sideløbende hermed læses sidefag i et andet fag på 50 ECTS.  
 
Hvis kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier kombineres med et 
sidefag ved et andet fakultet ved SDU, udgør kandidatuddannelsen i spanske og spanskamerikanske studier 
75 ECTS: 70 ECTS inden for det centrale fag og 5 ECTS valgfag, der er relevant for det centrale fag (spanske 
og spanskamerikanske studier). Valgfaget skal godkendes af studienævnet for det centrale fag. 
 
Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den studerendes samlede studieforløb. 
Den færdige kandidat vil have opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer den stude-
rende til at varetage et bredt spektrum af erhvervsfunktioner. 
 
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompe-
tencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de 
fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikations-
ramme for videregående uddannelse” opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Generelle kompetencemål: 
Kandidaten skal 
1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et højt videnskabeligt niveau 
2. udtømmende kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige 

teorier og metoder samt inddrage aktuel international forskning 
3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og prioritere forhold, der er væ-

sentlige for emnet 
4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder 
5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau 
7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog 
8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
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9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og biblio-
grafi 

10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt 
11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger, således at 

det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 
12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller 

samt kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik  
13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde 

deadlines og formalia  
14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig 

formidling 
15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 
16. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog 
17. styre en analyseproces frem til et resultat 
18. omsætte viden til konkrete løsninger 
 
Fagspecifikke kompetencemål: 
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdig-
heder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”.  
 
Viden 
Kandidaten har 

• omfattende viden om fonetiske aspekter af det spanske sprog, herunder kendskab til lokale varian-
ter 

• forskningsbaseret viden om grammatiske discipliner (syntaks, semantik, pragmatik) og sprogviden-
skabelige områder 

• uddybet viden om historiske problemstillinger og om redskaber til at analysere dem 
• viden om kulturelle og interkulturelle teorier og metoder  
• forskningsbaseret viden om interkulturel analyse i selve den spansktalende verden samt den 

spansktalende verden i forhold til Danmark 
 
Færdigheder 
Kandidaten kan  

• udtrykke sig sikkert mundtligt og skriftligt på spansk på et højt niveau 
• oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig korrekthed, stilniveau og situati-

on 
• analysere historiske/samfundsmæssige problemstillinger samt reflektere over valg af teori og ana-

lysestrategier 
• analysere og fortolke kulturelle udtryk (genrer) 
• perspektivere kulturelle fænomener i forhold til den spansktalende verden 
• forstå og anvende akademiske tekster skrevet på spansk, engelsk og på de skandinaviske sprog 
• argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk på et højt niveau 
• præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under inddragelse af egnede medier 
• kommunikere på højt niveau med specialister og almenkyndige om faglige problemer 

 
Kompetencer  
Kandidaten kan  

• selvstændigt træffe beslutninger på grundlag af gennemførte undersøgelser, der tilvejebringer det 
nødvendige beslutningsgrundlag  
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• selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre (tværfagligt) udviklingsarbejde på baggrund af vi-
denskabelige og teoretiske metoder  

• selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering  
 
Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens kompeten-
cemål og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag 1. 
 
§ 3. Kompetencebeskrivelse for sidefag i Spanskeog spanskamerikanske studier 
Sidefag i spanske og spanskamerikanske studier er et fuldtidsstudium, der udgør 50 ECTS på kandidatud-
dannelsen, og som er en naturlig fortsættelse af sidefaget på 45 ECTS på bacheloruddannelsen. En kandi-
datuddannelse med centralt fag på 70 ECTS og sidefag på 50 ECTS giver undervisningskompetence inden for 
gymnasiesektoren.  
 
For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt 
samfundsvidenskab består sidefaget i spanske og spanskamerikanske studier af 75 ECTS. De 50 ECTS som 
nævnt ovenfor udvides med yderligere 25 ECTS, som er fordelt på disciplinerne Undervisning og praktik (10 
ECTS) samt Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling (15 ECTS). 
 
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompe-
tencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de 
fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikations-
ramme for videregående uddannelse” opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Generelle kompetencemål: 
Jf. § 2. 
 
Fagspecifikke kompetencemål: 
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdig-
heder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”.  
 
Viden 
Kandidaten har 

• omfattende viden om fonetiske aspekter af det spanske sprog, herunder kendskab til lokale varian-
ter 

• forskningsbaseret viden om grammatiske discipliner (syntaks, semantik, pragmatik)  
• forskningsbaseret viden om historiske problemstillinger og relevante teorier og metoder 
• viden om kulturelle og interkulturelle teorier og metoder 
• forskningsbaseret viden om interkulturel analyse i selve den spansktalende verden samt den 

spansktalende verden i forhold til Danmark  
 
Færdigheder 
Kandidaten kan  

• udtrykke sig mundtligt og skriftligt på spansk uden væsentlige grammatiske og kommunikations-
hæmmende fejl 

• oversætte mellem spansk og dansk under hensyntagen til sproglig korrekthed, stilniveau og situati-
on 

• analysere historiske/samfundsmæssige problemstillinger  
• analysere og fortolke kulturelle udtryk (genrer) 
• perspektivere kulturelle fænomener i forhold til den spansktalende verden 
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• forstå og anvende akademiske tekster skrevet på spansk, engelsk og på de skandinaviske sprog 
• argumentere skriftligt og mundtligt på spansk og dansk  
• præsentere stof på en måde, der er tilpasset målgrupper og under inddragelse af egnede medier 
• kommunikere med specialister og almenkyndige om faglige problemer 

 
Kompetencer  
Kandidaten kan  

• selvstændigt træffe beslutninger på grundlag af gennemførte undersøgelser, der tilvejebringer det 
nødvendige beslutningsgrundlag  

• gennemføre udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige og teoretiske metoder  
 
§ 4. Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø 
Gennem undervisning, vejledning, gæsteforelæsninger o.lign. og igennem intenst vejledningsforløb i for-
bindelse med specialeskrivningen har den studerende mulighed for kontakt med forskere. Endvidere kan 
alle forskere kontaktes direkte via faste træffetider eller via mail. 
 
 
§ 5. Beskæftigelsesprofiler 
 
Kandidatuddannelsen i spanske og spanskamerikanske studier 
Kandidaten kan argumentere og udtrykke sig differentieret på spansk, både mundtligt og skriftligt, og over-
sætte mellem disse to sprog under hensyntagen til sproglig korrekthed, stilniveau og situation. Kandidaten 
er fortrolig med forskellige litteratur-, kultur- og sprogvidenskabelige samt historiske discipliner. Han/hun 
har typisk specialiseret sig inden for et af disse områder og opnået forskningsmæssige kompetencer kulmi-
nerende i et speciale. Kandidaten har lært at anvende fagligt relevante teorier og metoder. Han/hun kan 
forstå og anvende akademiske tekster skrevet på spansk, engelsk og på de skandinaviske sprog og kommu-
nikere på spansk og dansk med specialister og almenkyndige om faglige og generelle problemer. Kandida-
ten kan i forbindelse med sin faglige specialisering have tilegnet sig viden af fagpædagogisk art. Han/hun er 
kvalificeret til at varetage undervisning i faget spansk på gymnasialt og tilsvarende niveau, formidle nuance-
ret mellem spansksproget og dansk kultur og foretage videregående forskning inden for spansk. 
 
Master of Arts (BA) in Spanish and Spanish-American Studies 
M.A. graduates can present arguments and express themselves in Spanish in suitably differentiated ways, 
both orally and in writing, and can translate between these two languages taking account of linguistic cor-
rectness, style and situation. Graduates are familiar with a variety of disciplines of literary, cultural, linguis-
tic and historical studies. They typically specialize within one of these areas and acquire research compe-
tences culminating in a dissertation. Graduates have learnt to make use of theories and methods relevant 
to the subject. They can understand and employ academic texts written in Spanish, English and in the Scan-
dinavian languages and can communicate in Spanish and Danish with specialists and lay people about both 
subject-specific and general problems. Graduates can, as part of their subject specialization, have acquired 
knowledge of educational theory relating to the subject. They are qualified to teach in Spanish at upper-
secondary and equivalent level, to communicate in nuanced language between Spanish-speaking and Dan-
ish cultures and conduct more advanced research in Spanish. 
 
Sidefag i spanske og spanskamerikanske studier, kandidat: 
Kandidatsidefaget konsoliderer, udvikler og specialiserer i spansksproglig retning de intellektuelle og prakti-
ske kompetencer, der opnås gennem en humanistisk uddannelse generelt og centralfaget specifikt. Sidefa-
get bibringer således de analytiske, kulturelle og formidlingsmæssige kompetencer, der kvalificerer 
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ham/hende til at indgå i en bred vifte af formidlingsfunktioner og øvrige arbejdsopgaver. Han/hun er end-
videre kvalificeret til at varetage undervisning i faget spansk på gymnasialt og tilsvarende niveau. 
 
Minor subject in Spanish and Spanish-American Studies, master 
The M.A. minor subject consolidates, develops and specializes in the context of Spanish studies the intellec-
tual and practical competences acquired through the studies of the humanities in general and of the central 
subject in particular. The minor subject contributes, therefore, to the analytical, cultural and communica-
tive competences that qualify graduates to participate in a broad range of communicative functions and 
other tasks. They are also qualified to teach in Spanish at upper-secondary and equivalent level. 
 
 
§ 6. Adgangskrav 
Retskravsbachelorer: 
En bestået bacheloruddannelse ved Syddansk Universitet giver ret til optagelse på den kandidatuddannel-
se, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme univer-
sitet i direkte forlængelse af den afsluttende bacheloruddannelse.  
 
For den to-faglige kandidatuddannelse i spanske og spanskamerikanske studier(70 ECTS/75 ECTS) omfatter 
dette følgende bacheloruddannelser: 
 
En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i spansk og et gymnasierettet sidefag (45 ECTS) 
 
For kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier omfatter dette følgende 
bacheloruddannelser: 
 
En bacheloruddannelse med sidefag (45 ECTS) i spanske og spanskamerikanske studier. 
 
Øvrige: 
Følgende bacheloruddannelser fra Syddansk Universitet og fra andre universiteter giver i øvrigt adgang til 
kandidatuddannelsen: 
 
For den to-faglige kandidatuddannelse i spanske og spanskamerikanske studier (70 ECTS/75 ECTS) omfatter 
dette følgende bacheloruddannelser: 
 
En bacheloruddannelse, hvor det faglige niveau og omfang inden for spansk svarer til en bacheloruddannel-
se med 135 ECTS centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier fra Syddansk Universitet. 
 
 
§ 7. Titel 
Kandidatuddannelsen med centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier (70 ECTS/75 ECTS) giver ret 
til betegnelsen: 
Dansk: Cand.mag. i spanske og spanskamerikanske studier og [fagbetegnelse for sidefag] 
Engelsk: Master of Arts (MA) in Spanish and Spanish-American Studies and [fagbetegnelse for sidefag på 
engelsk] 
 
Kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS/75 ECTS) giver ret til 
den betegnelse, der er angivet i studieordningen for det centrale fag. Sidefag i spanske og spanskamerikan-
ske studier benævnes på engelsk minor subject in Spanish and Spanish-American Studies 
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B. Opbygning og progression 
 
§ 8. Faglig progression og sammenhæng 
 
Den to-faglige kandidatuddannelse i Spanske og spanskamerikanske studier (70 ECTS) består af  

• Konstituerende fagelementer  70 ECTS  
Herunder  

o Karriereprofilkursus  10 ECTS 
o Kernefagligt tværkursus  10 ECTS 
o Speciale 30 ECTS 

 
Hvis den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier kombine-
res med et sidefag ved et andet fakultet ved SDU, består kandidatuddannelsen i spanske og spanskameri-
kanske studier af 75 ECTS: 

• Konstituerende fagelementer  60 ECTS  
o herunder speciale  30 ECTS 

• Valgfag,  10 ECTS 
• Valgfag der er relevant for det centrale fag 5 ECTS 
 Valgfaget skal godkendes af studienævnet for det centrale fag. 

 
Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS) er placeret på kandidatuddannelsens 1. og 2. 
semester og består af  

• Konstituerende fagelementer  40 ECTS  
• Valgfag  10 ECTS 

 
For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt 
samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier af 75 
ECTS i henhold til følgende model: 

• Konstituerende fagelementer  65 ECTS  
• Valgfag  10 ECTS 

 
Den to-faglige kandidatuddannelse i Spanske og spanskamerikanske studier (70/75 ECTS) bygger videre 
på de kompetencer, der er erhvervet på bacheloruddannelsen med centralt fag i spansk. Gennem kurset 
”Kulturelt emne i kontekst” har den studerende mulighed for at gå i dybden med emner inden for litteratur, 
kulturhistorie og samfund. På lignende vis vil ”Sprogligt emne” give de studerende mulighed for mere in-
tenst at beskæftige sig med den teoretiske side af det spanske sprog. I begge kurser forventes en meget 
selvstændig indsats, der kulminerer ved udarbejdelsen af specialet. Sprogfærdigheden trænes løbende 
gennem undervisning på spansk, læsning af spansk faglitteratur og gennem udarbejdelse af opgaver på 
spansk. I det kernefagligt relevante tværfag møder den studerende andre fagligheder, der beriger 
hans/hendes egne kernefaglige viden, færdigheder og kompetencer. Gennem Karriereprofil kursus får den 
studerende mulighed for at anvende sin kernefaglighed i praksis.  
 
Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS/75 ECTS) bygger videre på de kompetencer, der 
er opnået i forbindelse med BA-sidefaget. Det brede kendskab til litteratur, kultur, samfund & historie og 
sprog udbygges i de to dimensionskurser ’samfund og historie’ og ’sprog’. Med ”Kulturelt emne i kontekst” 
får den studerende mulighed for at gå i dybde men de litterære og kulturelle aspekter af spanskstudiet. 
Sprogfærdighedskompetencen styrkes gennem ”Sprogproduktion” kombineret med ”Kontrastiv gramma-
tik” samt ved undervisningen på spansk og udarbejdelsen af opgaver på spansk. I valgfaget kan den stude-
rende perspektivere sin kernefaglighed inden for spansk.  
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Uddannelsens faglige progression fremgår af nedenstående oversigt. Ens farve angiver, at der er progression disciplinerne imellem. Undtaget er valg-
fag.  
 
Progression for den to-faglige kandidatuddannelse i Spanske og spanskamerikanske studier, 70 ECTS 
4. 
sem 

Vejledning  UV om ugen 
30 ECTS 30  ECTS-point 

Kandidatspeciale  

3. 
sem 

2 t/u 2 t/u 2-4 t/u 3 t/u 9-11 UV om ugen 
5 ECTS 5ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Sprogligt  
emne  Fonetik Karriereprofil kursus Kernefagligt relevant tværfag  

2. 
sem 

4 t/u Se tilvalget for UV-timer  UV om ugen 
10 ECTS 20 ECTS 30 ECTS-point 

Kulturelt emne i kontekst Sidefag  

1. 
sem 

Se tilvalget for UV-timer  UV om ugen 
30 ECTS 30 ECTS-point 

Sidefag  
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Progression for sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier, 50 ECTS 

2. 
sem. 

3 t/u 4 t/u   
UV om 
ugen 

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Dimensionskursus i sprog Kulturelt emne i kontekst Centralfag  

1. 
sem. 

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

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

Tekst-
produktion 

Kontrastiv 
grammatik 

Fonetik 
Dimensionskur-
sus i samfund og  

historie 
Valgfag  
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Progression for sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier, 75 ECTS 
 
 
4. sem. 3 t/u   UV om ugen 

15 ECTS 15 ECTS 30 ECTS-point 

Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og 
forskningsformidling 

Centralfag  

3. sem.   UV om ugen 
30 ECTS  ECTS-point 

Centralt fag   

2. sem. 3 t/u 4 t/u 3 t/u 10 UV om ugen 
10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Dimensionskursus i sprog Kulturelt emne i kontekst Undervisning og praktik  

1. sem. 2 t/u 3 t/u 2 t/u 2 t/u 3 t/u 12 UV om ugen 
5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Tekst-
produktion 

Kontrastiv 
grammatik 

Fonetik 

Dimensionskur-
sus i samfund 

og  
historie 

Valgfag  
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§ 9. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
 
To-faglig kandidat 
Centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier 
På den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i spanske og spanskamerikanske studier får den 
studerende mulighed for at gå i dybden med de tre dimensioner, der blev præsenteret i løbet af BA-
forløbet, dvs. den sproglige, den samfunds-historiske og den litterær-æstetiske. Samtidigt udbygges de 
skriftlige og mundtlige sprogfærdigheder i spansk igennem deltagelse i kurserne og ved at udarbejde såvel 
kortere som længere opgaver på spansk. Eksamensformerne afspejler de krav, der stilles med hensyn til 
dels at arbejde selvstændigt med fagspecifikke problemstillinger, der tager udgangspunkt i aktuel forskning, 
dels at oparbejde en relevant (parat)viden om sproglige fænomener. På 3. semester kan den studerende 
vælge mellem et antal kurser, der fokuserer på erhvervsparathed og på tværfaglige aspekter. På 4. seme-
ster udarbejder den studerende under vejledning et speciale ud fra en selvvalgt faglig problemstilling inden 
for fagets tre dimensioner og under inddragelse af relevant og aktuel forskning. 
 
Sidefag i spanskeog spanskamerikanske studier 
På den to-faglige kandidat med sidefag i spanske og spanskamerikanske studier udbygger den studerende 
sine kompetencer inden for fagets tre dimensioner, dvs. den sproglige, den samfunds-historiske og den 
litterær-æstetiske, dog således at de sproglige kurser indtager den største plads. Eksamensformerne under-
støtter dels det selvstændige arbejde ved at den studerende udarbejder opgaver ud fra en selvvalgt pro-
blemstillig, dels styrkes de sproglige kompetencer i spansk gennem en række skriftlige hjemmeopgaver, der 
udarbejdes på spansk og gennem deltagelse i kurser, der forelæses på spansk.  
 
§ 10. 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 Syddansk Universitets principper for 
uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring reali-
seres gennem deltagelse i flere forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvor-
dan 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 akti-
viteter og bidrage med en varietet af leverancer. 
 
Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  
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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 hvordan aktivite-
terne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende sam-
let set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at undervisernes særlige kompetencer og styrke-
områder 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 forskellige typer produkter og 
ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og fortrolig med forskellige studieak-
tiviteter og opgaveformer.  
 
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede 
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktiverende elemen-
ter, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, re-
flektere, 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 tilsvarende aktivite-
ter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. 

Deltagelse af 
undervisere 
og studeren-

de 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse af 
studerende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har plan-
lægningsansvar og er til stede. 

Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskursi-
oner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlægnings-
ansvar, men ikke er til stede. 
Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål og 
tilsvarende aktiviteter – udført såvel individuelt 
som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er til 
stede, men studerende har planlægningsan-

svar 
Fx studenteroplæg, vejledning og spørgeti-

mer. 

Studierum, hvor studerende har planlægnings-
ansvar, og underviser ikke er til stede. 
Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksa-
mensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og 
andre studieprodukter 
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Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbøger, 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 eksempel at afholde stu-
denteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende 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 

Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganise-
rede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studiepro-
dukter. 

 
Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjemmehørende 
under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humanisti-
ske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i for-
hold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse 
afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til udtryk i den pågældende uddannelse. 
 
I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende aktiveres i, i de 
enkelte discipliner. 
 
To-faglig kandidatuddannelse i Spanskeog spanskamerikanske studier 
Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 
 

Uddannelsens discipliner 

Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum 
Underviser har 
planlægningsan-
svar og er til stede 

Underviser har 
planlægningsan-
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. forelæsnin-
ger, holdundervis-
ning 

F.eks. gruppear-
bejde, øvelser, 
opgaveløsning 

F.eks. studenterop-
læg, vejledning og 
spørgetimer 

F.eks. selv-
stændige stu-
dier 

2. semester 
Kulturelt emne i kontekst √ √ √ √ 

3. semester 
Sprogligt emne √ √ √ √ 
Fonetik √ √ √ √ 
Karriereprofil kursus Afhænger af det pågældende fag 
Kernefagligt relevant 
tværfag, Fremmed-
sprogstilegnelse 

√ √ √ √ 

4. semester 
Speciale   √ √ 
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Sidefag i  Spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS) 
Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 
 

 

Uddannelsens  
discipliner 

Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum 
Underviser har 
planlægningsan-
svar og er til stede 

Underviser har 
planlægningsan-
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. forelæsnin-
ger, holdundervis-
ning 

F.eks. gruppear-
bejde, øvelser, 
opgaveløsning 

F.eks. studenterop-
læg, vejledning og 
spørgetimer 

F.eks. selv-
stændige stu-
dier 

1. semester 
Kontrastiv grammatik √ √ √ √ 
Fonetik √ √ √ √ 
Tekstproduktion √ √ √ √ 
Dimensionskursus i sam-
fund og historie 

√ √ √ √ 

Valgfag Afhænger af det pågældende fag 
2. semester 

Dimensionskursus i sprog √ √ √ √ 
Kulturelt emne i kontekst √ √ √ √ 
Valgfag Afhænger af det pågældende fag 
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Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (75 ECTS) 
Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 
 

 

 

Uddannelsens  
discipliner 

Undervisningsrum Studierum Undervisnings-
rum 

Studierum 

Underviser har 
planlægningsan-
svar og er til stede 

Underviser har 
planlægningsan-
svar og er ikke til 
stede 

Studerende har 
planlægningsan-
svar, underviser 
er til stede 

Studerende har 
planlægnings-
ansvar, undervi-
ser er ikke til 
stede 

F.eks. forelæsnin-
ger, holdundervis-
ning 

F.eks. gruppear-
bejde, øvelser, 
opgaveløsning 

F.eks. studenter-
oplæg, flipped 
classroom, case- 
og problembased 
learning, peer-
feedback, pro-
jektvejledning og 
spørgetimer 

F.eks. selvstæn-
dige studier 

1. semester 
Kontrastiv grammatik √ √ √ √ 
Fonetik √ √ √ √ 
Tekstproduktion √ √ √ √ 
Dimensionskursus i sam-
fund og historie 

√ √ √ √ 

Valgfag Afhænger af det pågældende fag 
2. semester 

Dimensionskursus i sprog √ √ √ √ 
Kulturelt emne i kontekst √ √ √ √ 
Undervisning og praktik Afhænger af det pågældende fag 

3. semester 
Videnskabsteori, tværvi-
denskabelighed og forsk-
ningsformidling 

Afhænger af det pågældende fag 
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§ 11. Forløbsmodel - Den to-faglige kandidatuddannelse (70 ECTS) 
Placering af undervisning og eksamen 
 
Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens 

placering 
Projektorien-
teret forløb 

ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvarligt 
institut 

Beskr. i § 1. semester 2. semester  3. semester 4. semester  semester   

Kulturelt emne i kontekst   IKV/IH 23  
30 ECTS 
sidefag 

4 timer   2.  10 
Sprogligt emne ISK 24 I  

20 ECTS 
sidefag 

2 timer  3.    5 
Fonetik ISK 24 II 2 timer  3.    5 
Karriereprofilkursus  25  

2 timer 
 3. x (§27) 10 

Kernefagligt relevant tvær-
kursus, Fremmedsprogstil-
egnelse 

 26  
2+1 timer 

 3. x (§27) 10 

Speciale  28  x 4.  30 
I alt    4 timer 9 timer    70 
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§ 12. Forløbsmodel - Sidefag (50 ECTS)  
Placering af undervisning og eksamen 
 
Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens place-

ring 
Projektoriente-
ret forløb 

ECTS-vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvarligt 
institut 

Beskr. i § 1. semester 2. semester  semester sæt x  

Tekstproduktion   ISK 29 2 timer   1.  2,5+2,5 
Kontrastiv grammatik ISK 30 2 timer  1.  5 
Fonetik ISK 31 2 timer  1.  5 
Dimensionskursus i samfund 
og historie 

 
IH 

32  
3 timer 

  
1. 

  
5 

Valgfag  33 3 timer  1.  10 
Dimensionskursus i sprog ISK 34  3 timer 2.  10 
Kulturelt emne i kontekst IKV/IH 35  4 timer 2.  10 
I alt   12 timer 7 timer   50 
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§ 13. Forløbsmodel - Sidefag (75 ECTS)  
- kun for studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt samfundsvidenskab  
 
Placering af undervisning og eksamen 

Undervisningsfag Undervisningens placering 
 

Eksamens 
placering 

Projekt-
orienteret 
forløb 

ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvarligt 
institut 

Beskr. 
i § 

1. semester 2. semester  3. semester 4. semester semester sæt x  

Tekstproduktion   ISK 29 2 timer   

SIDEFAG 30 
ECTS 

SIDEFAG  
15 ECTS 

1.  2,5+2,5 
Kontrastiv grammatik ISK 30 2 timer  1.   5 
Fonetik ISK 31 2 timer  1.   5 
Dimensionskursus i samfund og historie IH 32 3 timer  1.   5 
Valgfag  33 3 timer  1.  10 
Dimensionskursus i sprog  34 3 timer  2.  10 
Kulturelt emne i kontekst IKV/IH 35  4 timer 2.  10 
Undervisning og praktik IKV 36  3 timer 

 
2.  10 

Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forsknings-
formidling 

IKV 37   3 timer 3.  15 

I alt   15 timer 9 timer  3 timer   75 
 



23 
 

Eksamensoversigt  
 
§ 14. Eksamensoversigt - Den to-faglige kandidatuddannelse 
Kandidatuddannelsen med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske studier (70 ECTS) 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr. i § 

2. semester 
Kulturelt emne i kontekst   Fri hjemmeop-

gave 
Ekstern prøve  7-trinsskala 10 23 

3. semester 
Sprogligt emne Skriftlig Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 24 I 
Fonetik Mundtlig Intern prøve, 2 eks. 30 min 7-trinsskala 5 24 II 
Karriereprofilkursus Afhænger af det udbudte kursus 10 25 
Kernefagligt relevant tværkursus  
Fremmedsprogstilegnelse* 

Fri hjemmeop-
gave 

Intern prøve, 1 eks. - 7-trinsskala 10 26 

4. semester 
Speciale   Ekstern  7-trinsskala 30 28 
ECTS i alt:     70  
* Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på kandidatniveau for de nærmere bestemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbe-
stemmelser). 
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§ 15. Eksamensoversigt – Sidefag (50 ECTS) 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

Varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr. i § 

1. semester 
Tekstproduktion Bd. hj.opg. 

Skriftlig 
Intern prøve, 1 eks. 
Ekstern prøve 

72 timer 
5 timer 

B/IB 
7-trinsskala 

2,5 
2,5 

29 

Kontrastiv grammatik Skriftlig Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 30 
Fonetik Mundtlig Intern prøve, 2 eks. 30 min 7-trinsskala 5 31 
Dimensionskursus i samfund og historie 2 bd. hjemme-

opgaver 
Intern prøve, 1 eks. 
(Reeksamen: 2 eks.) 72 timer 7-trinsskala 5 32 

Valgfag Afhænger af det valgte fag 10 33 
2. semester 

Dimensionskursus i sprog 2 bd. hjemme-
opgaver 

Intern prøve, 1 eks. 
(Reeksamen: 2 eks.) 

72 timer 7-trinsskala 10 34 

Kulturelt emne i kontekst   Fri hjemmeop-
gave 

Ekstern prøve  7-trinsskala 10 35 

ECTS i alt:     50  
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§ 16. Eksamensoversigt - Sidefag (75 ECTS) 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr. i 
§ 

1. semester 
Tekstproduktion Bunden hjemmeopgave 

Skriftlig 
Intern prøve, 2 eks. 
Ekstern prøve 

72 timer 
5 timer 

B/IB 
7-trinsskala 

2,5 
2,5 

29 

Kontrastiv grammatik Skriftlig Ekstern prøve 5 timer 7-trinsskala 5 30 

Fonetik Mundtlig Intern prøve, 2 eks. 30 min 7-trinsskala 5 31 
Dimensionskursus i samfund og historie 2 bd. hjemmeopgaver Intern prøve, 2 eks. 72 timer 7-trinsskala 5 32 
Valgfag Afhænger af det valgte fag 10 33 

2. semester 
Dimensionskursus i sprog 2 bd. hjemmeopgaver Intern prøve, 2 eks. 72 timer 7-trinsskala 10 34 
Kulturelt emne i kontekst   Fri hjemmeopgave Ekstern prøve  7-trinsskala 10 35 
-Undervisning og praktik Mundtlig pba. synopsis Intern prøve, 2 eks.  7-trinsskala 10 36 

4. semester 
Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og 
forskningsformidling 

Fri hjemmeopgave med 
mundtlig prøve 

Ekstern prøve 20 min 7-trinsskala 
 

15 37 

ECTS i alt:     75  



26 
 

C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 
 
§ 17. Fællesbestemmelser 
I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes definitioner 
af  

• ECTS  
• Typeenheder  
• Normalsider  

 
Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 

• Kandidatspeciale  
• Resumé i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale 
• Individuelle prøver og gruppeprøver 
• Interne og eksterne prøver  
• Stave- og formuleringsevne  
• Eksamenssprog  
• Meritoverførsel/fritagelse  
• Regler om ophør af indskrivning pga. manglende studieaktivitet  
• Regler om tidsfrister for afslutning af uddannelsen  

 
§ 18. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen med mindre andet er nævnt i beskrivelsen af 
den enkelte disciplin.  
 
§ 19. Projektorienteret forløb 
Der er mulighed for at få merit for følgende fag på baggrund af et projektorienteret forløb: karriereprofilfag 
og kernefagligt relevant tværkursus, samlet set 20 ECTS. Ved særlige omstændigheder kan der gives merit 
for 10 ECTS, jf. § 27. 
 
Reglerne for meritoverførsel af et projektorienteret forløb er følgende: 
Studerende, der har skaffet sig en praktikplads, kan søge studienævnet om at få meritoverført det projekt-
orienterede forløb. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans 
dette indhold har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at virksomheden har 
godkendt forløbet. For 10 ECTS forløb skal der foreligge en nøjagtig beskrivelse af timeforbruget, der i alt 
skal svare til ca. 280 arbejdstimer for den studerende. Der skal endvidere foreligge en aftale med virksom-
heden om, at den studerende kan deltage i undervisning sideløbende med det projektorienterede forløb.  
 
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. Bemærk, sideløbende med det projektorienterede forløb vil der være 4 sessioner á 3 timer i 
et karriereforberedende forløb (Career Management Skills - CMS). 
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§ 20. Eksamen afholdt på computer 
Alle skriftlige stedprøver afvikles på computer, medmindre andet er angivet i disciplin-beskrivelserne. For 
skriftlige stedprøver, der afvikles på computer, gælder Syddansk Universitets regelsæt for brug af computer 
ved skriftlige stedprøver. 
 
§ 21. Undervisnings- og eksamenssprog 
Undervisnings- og eksamenssproget er spansk med mindre andet er nævnt i eksamensbestemmelserne for 
den enkelte disciplin.  
 
§ 22. Udlandsophold 
For at styrke sprogkundskaber og kendskab til andre akademiske miljøer end det danske kan den studeren-
de i 3. semester af kandidatuddannelsen studere ved universiteter i udlandet. Man kan således vælge at 
tage på et halvt års udveksling på et udenlandsk universitet, hvor der følges fagelementer til en samlet 
vægt af 30 ECTS.  
 
Den studerende skal sikre sig studienævnets godkendelse af merit for valgte moduler/kurser forud for ud-
landsopholdet. Den studerende skal allerede i 1. semester starte med at få forhåndsgodkendt ophold. Det 
Internationale Kontor afholder infomøde i løbet af september/primo oktober. 
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II Beskrivelse af disciplinerne 
 
A.  Kandidatuddannelsen med centralt fag i Spanske og spanskamerikanske stu-

dier  
 

§ 23. Kulturelt emne i kontekst   
(Cultural subject in context) 
 

a.  Undervisningens omfang 
Gennemsnitligt 4 timer ugentligt i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 

b.  Målbeskrivelse 
Viden  
Den studerende har  

• kendskab til forskellige kontekster (f.eks. filosofiske, socio–historiske og/eller litterær-
æstetiske), der bidrager til forståelse og fortolkning af bestemte kulturelle genstande inden 
for den spansksprogede litterære verden (romaner, noveller, film, tegneserier) 

• kendskab til væsentlige moderne teoretiske behandlinger af de udvalgte empirisk tekster  
• kendskab til de videnskabsteoretiske strømninger, der implicit er til stede i de tekster, der ud 

vælges som empiri. 
• kendskab til historiske og sociale begivenheder, der er relevante for at analysere de udvalgte 

tekster 
 
Færdigheder  
Den studerende kan  

• analysere tekster fra den valgte periode ud fra en generel filosofisk, socialhistorisk og litte-
rær-æstetisk viden. 

 
Kompetencer  
Den studerende kan  

• analysere komplekse kulturelle fænomener, der kræver kontekstuel viden, som er nødvendig 
for deres forståelse 

• genkende kompleksiteten inden for forskellige kulturelle genstande 
• selvstændigt søge bibliografisk viden om de kontekster, der kræves for at forstå et af de ud-

valgte kulturelle fænomener. 
 

c.  Undervisningsfagets indhold  
Ved kurset introduceres et afgrænset emne eller tema med reference til den spansktalende verden. 
Emnet vil tage afsæt enten i studiets litterære/kulturelle eller historiske/samfundsfaglige dimension, 
men på en sådan måde at det er muligt at diskutere begge disse dimensioner i forhold til emnet sam-
tidig med at den sproglige dimension ligeledes inddrages. Ved kurset lægges vægt på træning af 
sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig spansk. 
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
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Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, obligatoriske studenteroplæg, e-
læring og vejledning i udarbejdelse af hjemmeopgaven. 
 

e.  Pensum 
600-800 sider 
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsen lægges 
vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 
den studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencer, især nr. 3-10, 12-15, som faget i 
særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som be-
skrevet i karakterbekendtgørelsen. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Det er en forudsætning for at gå til eksamen i disciplinen (hjemmeopgaven), at den studerende i lø-
bet af kurset har lavet en mundtlig præsentation og efterfølgende har indleveret et resumé af frem-
læggelsen på max. 4 normalsider. Ved undervisningens begyndelse meddeler underviseren tidspunkt 
for aflevering af synopsis og gennemførelse af fremlæggelsen.  
 
Prøveform:  Fri hjemmeopgave 
Sprog: Spansk 
Omfang:  18 – 23 normalsider pr. studerende.  
Bidrag fra  
flere studerende: Ja, max. 2 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig 

for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer.  
Censur: Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal være til bestået for at eksamen er bestået. 
Vægtning:  10 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
 

§ 24. Sprog i teori og praksis 
 (Linguistics: theory and practice) 
 

Modulet ”Sprog i teori og praksis” består af kurserne ”Sprogligt emne” (se nedenfor I) og ”Fonetik” 
(se nedenfor II). I begge forløb fokuseres der, ud over de teoretiske og praktiske elementer i sprog-
beskrivelsen, i høj grad på de kontrastive aspekter mellem det spanske og danske sprog. 
 
 

I. Sprogligt emne 
(Linguistic subject) 
Ændret, jf. § 41 

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

b.  Målbeskrivelse 
 
Viden 
Den studerende har 
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• omfattende viden om den viden om den til kurset valgte lingvistiske retning (f.eks. socioling-
vistik, kognitiv lingvistik, leksikologi, fremmedsprogstilegnelse, sprog historie) 

• viden om de metoder og teorier, der anvendes inden for den valgte retning  
 
Færdigheder 
Den studerende kan 

• ud fra den valgte retning anvende de teoretiske tilgange på et udvalgt eksempelmateriale 
• diskutere de grundlæggende problemstillinger på en videnskabelig måde 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

• forholde sig kritisk og diskuterende til den i kurset anvendte litteratur 
• udtrykke sig i på et flydende, korrekt og til emnet tilpasset skriftligt spansk eller dansk 

 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningens udgangspunkt er at give en generel introduktion til en bestemt lingvistisk retning og 
præsentere udvalgte sproglige fænomener ud fra denne teoretiske ramme. Der vil blive lagt vægt på 
et spansk-dansk perspektiv inden for de sproglige områder (f.eks. syntaks, semantik) hvor kontraster 
mellem spansk og dansk er særligt markante. 
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen foregår på dansk eller spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, 
skriftlige øvelser, e-læring og gruppearbejde. 
 

e.  Pensum ca. 250 normalsider. 
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester læg-
ges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvil-
ken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 1-5, 8, 10 og 15. Ka-
rakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgø-
relsen. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Prøven omfatter et eller flere tekstuddrag ud fra hvilke(t) den studerende skal redegøre for de rele-
vante sproglige fænomener. 
 
Prøveform:   Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. 
Sprog:  Dansk eller spansk (efter den studerendes eget valg) 
Varighed:   5 timer 
Hjælpemidler:   Alle 
Censur:   Ekstern prøve 
Bedømmelse:   7-trinsskala 
Vægtning:   5 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
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II. Fonetik  

(Phonetics) 
 

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

b.  Målbeskrivelse 
 
Viden 
Den studerende har 

• grundlæggende viden om artikulatorisk beskrivelse af spanske lyde enkeltvis og i sammen-
hæng, herunder prosodi 

• kendskab til det spanske foneminventar, inklusive vigtige regionale varianter 
• grundlæggende viden om metoder for beskrivelse af sproglyd 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

• transskribere en lydsekvens ved brug af lydskrift 
• gøre rede for karakteristiske forskelle mellem spansk og dansk udtale  
• identificere udtalefejl, der er karakteristiske for danskere, der taler spansk  

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

• forklare fonetiske problemstillinger inden for det spanske sprog 
• beskrive forskelle mellem spanske og danske sproglyde 
• indgå i en fagligt kvalificeret diskussion af fonetiske begreber og fænomener 

 
c.  Undervisningsfagets indhold  

Kurset giver en introduktion til elementær spansk fonetik med vægt på de kontrastive aspekter mel-
lem dansk og spansk. Kurset har en teoretisk dimension, hvor der gennemgås fonetiske begreber og 
fænomener, og en anvendt dimension, hvor der fokuseres på udtaleforskelle mellem dansk og 
spansk og karakteristiske udtalefejl hos danskere. 
 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, afleveringsopgaver og øvelser, herunder øvel-
ser i sproglaboratoriet, og e-læring. 
 

e. Pensum: 
Maks. 150 sider. 
 

f.  Bedømmelseskriterier  
Under hensyn til den mundtlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester 
lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i 
hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 1, 3, 5, 6, 10 og 
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15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbe-
kendtgørelsen. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Den studerende præsenteres for et audiofragment (maks. 5 minutter), hvor en dansk spanskelev ta-
ler spansk; til dette fragment stilles tre spørgsmål vedrørende vedkommendes udtale. Der udleveres 
desuden en tekst på maks. 40 typeenheder, der forberedes med henblik på en transskription på tav-
len. Eksaminator stiller med udgangspunkt i transskriptionen uddybende spørgsmål i elementære fo-
netiske emner, herunder prosodi. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve. 
Prøvens varighed:  30 minutter (inkl. bedømmelse) 
Forberedelse:  30 minutter 
Hjælpemidler:  Tosprogede ordbøger 
Sprog: Dansk eller spansk (efter den studerendes eget valg) 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
 
 

§ 25. Karriereprofilkursus 
(Career Opportunity Course) 
 

a.  Undervisningens omfang: 
Gennemsnitlig 2 timer ugentligt i 3. semester. Undervisningen kan tilrettelægges som seminardage. 
Vægtning: 10 ECTS  
 

b.  Målbeskrivelse: 
Afhænger af det valgte fag.  
 

c.  Undervisningsfagets indhold: 
Der kan vælges mellem 4 - 5 karriereprofilkurser inden for emner som undervisning, entreprenør-
skab, faglig formidling/kommunikation, analyse/konsulent, projektledelse, interpersonel kommunika-
tion/HR med mere.  
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
 

e.  Pensum: 
Afhænger af det valgte fag. 
 

f.  Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges vægt 
på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 
studerende behersker de i § 10 nævnte generelle kompetencemål.  
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Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabe-
kendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke 
kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 
 

g.  Eksamensbestemmelser: 
Afhænger af det valgte fag.  
Censur:  Intern prøve  
Vægtning:  10 ECTS 
 
Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på kandidatniveau for de nærmere be-
stemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 
 
 
 

§ 26. Kernefagligt relevant tværkursus 
(Academic Core Cross-curricular Subject) 
Ændret, jf. § 41 
 
Som kernefagligt relevant tværkursus udbydes faget Fremmedsprogstilegnelse. 
 
Disciplinen er et samdriftsfag. 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. 
 
Disciplinen er samdreven mellem kandidatuddannelserne i engelsk, tysk og spanske og spanskameri-
kanske studier. 
 
Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på kandidatniveau for de nærmere be-
stemmelser for disciplinen (se Afsnit V Fællesbestemmelser). 
 

§ 27. Projektorienteret forløb  
(Work placement) 
Ændret, jf. § 41 
 

a. Undervisningens omfang 
3. semester (kan vælges som alternativ til karriereprofilkursus og kernefagligt relevant tværkursus). 

 Det projektorienterede forløb skal have et arbejdsomfang svarende til 480 arbejdstimer inkl. udar-
bejdelse af rapport. Sideløbende med det projektorienterede forløb vil der være 4 sessioner á 3 timer 
i et karriereforberedende forløb (Career Management Skills - CMS). 
 

 Vægtning: 20 ECTS (i særlige tilfælde 10 ECTS).  
 

b.  Målbeskrivelse 
Projektorienteret forløb: 
Den studerende skal i løbet af nærmere fastsat periode (kontraktaftale) blive i stand til at arbejde 
praktisk og selvstændigt med relevante, faglige problemstillinger inden for uddannelsens område. Et 
af projektforløbets centrale kompetencemål er, at den studerende sættes i stand til at forbinde de 
teoretiske aktiviteter på studiet med en ekstern praksis og kan vurdere og omsætte disse til en teore-
tisk og metodisk underbygget projektforløbrapport. 



34 
 

 
Den studerende skal efter endt forløb kunne: 
 
Viden: 
• reflektere teoretisk over de erhvervede erfaringer 
 

 Færdigheder: 
• indgå i en faglig dialog med arbejdspladsen 
• definere kerneproblematikker og løsningsmodeller 
• analysere delelementer af det projektorienterede forløb 
• inddrage relevante teoretiske og metodiske elementer 

 
 Kompetencer: 

• arbejde selvstændigt i tilrettelæggelsen og udarbejdelsen af et projektorienteret forløb 
 
Karriereforberedende forløb: 
Den studerende skal efter endt forløb kunne: 
 
Viden: 

– forstå sammenhængen mellem sin kompetenceprofil og det akademiske arbejdsmarked 
 
 Færdigheder: 

– kommunikere egne kompetencer skriftligt og mundtligt 
– Identificere og arbejde med eget netværk i et karriereperspektiv 

 
 Kompetencer: 

– træffe personlige karrierevalg og sætte sig karrieremæssige mål 
 

c.  Undervisningsfagets indhold 
Indhold og de konkrete arbejdsopgaver tilrettelægges i et samarbejde mellem den studerende, ar-
bejdsstedet og vejlederen. Gennem det karriereforberedende forløb vil den studerende blive trænet 
i at udnytte egne karriereressourcer i den projektorienterede virksomhed. Temaer i forløbet vil in-
kludere kompetenceafklaring, skriftlig formidling i en jobsøgningssammenhæng gennem ansøgning 
og CV, forståelse og brug af netværk i karriere-perspektiver, forståelse af dynamikker i en jobsamta-
lesituation samt udvikling af egen karrierestrategi.  
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 
Vejlederen skal i rimeligt omfang vejlede den pågældende studerende i forbindelse med det projekt-
orienterede forløb. Vejlederen vil typisk også være eksaminator for den studerendes rapport. De 4 
sessioner i det karriereforberedende forløb vil være workshopbaserede og ligge sideløbende med op-
holdet i virksomheden. 
For studerende der tager deres projektorienterede forløb i udlandet, vil de 4 sessioner bestå af et e-
lærings-forløb, hvori en række opgaver indgår. 

e.  Pensum 
Den studerende skal ved afslutning af det projektorienterede forløb aflevere en rapport på 10-15 
normalsider, hvori andre former for materiale, efter aftale med vejlederen, kan indgå. Rapporten skal 
gennem en erfaringsopsamling og en dertil hørende faglig refleksion i relation til forløbet – gerne i 
dialog med en repræsentant fra arbejdspladsen – dokumentere, at det faglige indhold har været til-
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fredsstillende. Der er således ikke et fastlagt omfang for pensum, men den studerende forventes at 
inddrage relevante faglige teorier og metoder. 
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges vægt 
på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den 
studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 8, 12, 13 og 14, som faget i 
særlig grad understøtter.  
 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Forudsætningsprøve: 

 Prøveform: Undervisningsdeltagelse min. 3 undervisningsgange i det karriereforberedende 
forløb 

Censur: Intern prøve, en eksaminator 
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt 
Vægtning:  0 ECTS 

 
Får den studerende ikke bedømt undervisningsdeltagelsen til godkendt (ordinær forudsætningsprø-
veform), foregår afløsningen for forudsætningen i henhold til nedenstående afløsningsbestemmelser. 
  
Studerende der ikke benytter sig af muligheden for hurtig afvikling af afløsningen for forudsætnin-
gen, eller skal op for 3. gang, kan ved næste ordinære udbud vælge om de vil deltage i forudsæt-
ningsprøven på ordinære prøvevilkår eller deltage i afløsningen efter de fastsatte bestemmelser.  
  

 Afløsningsbestemmelserne for forudsætningen er som følgende: 
 Prøveform: 4 bundne hjemmeopgaver 

Omfang: 2 – 3 normalsider pr. hjemmeopgave  
Varighed: 3 dage 
Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 
Censur: Intern prøve, en eksaminator 
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt 
Vægtning:  0 ECTS 
 
Afsluttende prøve: 
Prøveform:   Rapport 
Sideomfang pr. studerende: Max. 20 normalsider eksklusive bilag 
Flere studerende kan  
bidrage til besvarelsen:  Nej 
Censur:   Intern prøve med én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
Vægtning:   20 ECTS 
 
Ved 10 ECTS-forløb gælder følgende 
Prøveform:   Rapport 
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Sideomfang pr. studerende: max. 10 normalsider eksklusive bilag 
Flere studerende kan  
bidrage til besvarelsen:  Nej 
Censur:   Intern prøve med én eksaminator 
Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået 
Vægtning:   10 ECTS 
 
Reeksamen som ordinær prøve 
 

§ 28. Speciale  
(Thesis) 
 

a.  Omfang: 
Specialet udarbejdes i uddannelsens 4. semester.  
 
I 3. semester forud for specialeskrivningen afholdes et specialeseminar, hvor den forestående specia-
leskrivning introduceres, og hvor der både gives almen vejledning i specialeskrivning og vejledning 
om mulighederne for specifik emnevejledning. 
 
Vægtning:  
3. semester: 0 ECTS 
4. semester: 30 ECTS. 
 

b.  Målbeskrivelse: 
 
Viden: 
Den studerende har: 

• indgående kendskab til det valgte faglige delområde,  
• indgående kendskab til delområdets problemstillinger og de teorier og metoder, der anven-

des inden for området 
• grundig viden om den faglitteratur, som det valgte emne omhandler 

 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 

• selvstændigt (under vejledning) indkredse og formulere et emne for specialet 
• selvstændigt (under vejledning) udvælge og afgrænse den relevante empiri/analysegenstand 
• selvstændigt (under vejledning) formulere en problemstilling, som er produktiv i forhold til 

det valgte genstandsområde 
• kvalificeret (under vejledning) kunne søge og fremskaffe relevant kvalificeret forskningslitte-

ratur  
• læse og redegøre for relevant forskningslitteratur på primært spansk, dansk og engelsk 
• vurdere, vælge og anvende relevante teorier og metoder 
• gennemføre en stringent analyse og nå frem til en besvarelse af den opstillede problemfor-

mulering  
• kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage si-

der i eget arbejde 
• på spansk eller dansk producere en omfangsrig sammenhængende tekst, der opfylder nor-

merne for og kravene til et akademisk arbejde  
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• på spansk eller dansk i resumeform kunne gøre rede for arbejdets intentioner, fremgangs-
måde, teoretiske grundlag, analyser og resultater. 

 
Kompetencer: 
Den studerende kan 

• kritisk og selvstændigt undersøge, analysere og diskutere et fagligt problem på baggrund af 
relevante faglige teorier og metoder og kunne argumentere på et videnskabeligt grundlag 

• afgrænse og definere et emne for specialet og med udgangspunkt heri formulere en klar vi-
denskabelig problemstilling, som er produktiv i forhold til det valgte område 

• systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige 
for emnet 

• tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter 
og bibliografi 

• evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange  
• præsentere sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillingsform, der le-

ver op til videnskabelige krav om analyse, argumentation og dokumentation.  
 

c.  Specialets indhold og emne 
Specialet er en større skriftlig opgave, der giver den studerende mulighed for på egen hånd at fordy-
be sig i et emne inden for det spansksprogede område og herigennem dokumentere sin evne til at 
anvende videnskabelig metode. Specialets emne vælges af den studerende i samråd med en af fagets 
faste undervisere, der fungerer som vejleder. Det tilrådes, at den studerende allerede i starten af 3. 
semester overvejer specialeemne og tager kontakt til en vejleder. 
 

d.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til specialeformen og niveauet på kandidatuddannelsens sidste semester lægges 
der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i §2 nævn-
te generelle kompetencemål vil forløbet understøtte alle punkter.   
 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabe-
kendtgørelsen.  
 

e.  Eksamensbestemmelser 
Specialeafhandlingen er en skriftlig hjemmeopgave. Den studerende tilmeldes automatisk specialet. 
Dette gælder uanset, om der er godkendt et specialeemne.  
Krav til indholdet af specialekontrakten fremgår af fællesbestemmelserne. 

 
Prøveform:    Kandidatspeciale på dansk eller spansk 
Flere studerende kan  
bidrage til specialet: Ja. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for 

hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. 
Sideomfang pr. studerende, 
speciale:  60-80 normalsider eksklusive forside, indholdsfortegnelse, resumé, 

bibliografi og bilag, jf. Fællesbestemmelserne 
Sideomfang pr. studerende, 
resumé:  2-3 normalsider 
Fremmedsprog resumé:  spansk (hvis specialet skrives på spansk, udarbejdes resuméet på 

dansk) 
Censur:    Ekstern prøve 
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Bedømmelse:  7-trinsskala. Vurderingen af specialeresuméet kan påvirke den sam-
lede karakter i opadgående eller nedadgående retning. 

Vægtning:   30 ECTS 
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B.  Kandidatuddannelsen med (50 ECTS) Sidefag i Spanske og spanskamerikanske 
studier  
 

§ 29. Tekstproduktion  
(Text Production) - samdriftsfag 
 

a.  Undervisningens omfang 
Gennemsnitligt 2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 

b.  Målbeskrivelse 
Viden 
Den studerende skal kunne 
• 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 tekstualitet 
• anvende og vurdere fagets hjælpemidler (ordbøger, grammatiske fremstillinger, 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 Kom-
munikation 1 og 2. I centrum står teksten som kommunikativ og sproglig handling.  
 
Faget har en teoretisk-analytisk og en tekstproduktiv dimension, idet sidstnævnte vægter mest. Den 
analytiske dimension understøtter den tekstproduktive. 
 
Den analytiske del tager udgangspunkt i tekstualitet og genrer. Fokus er rettet mod tekstens 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 omfang, det skønnes nødvendigt for at udvikle 
evnen til at kommunikere adækvat, korrekt og varieret. Der arbejdes med genrer inden for både per-
sonlige og faglige domæner (fx læserbreve, essays, beskrivelser, referater, resumeer, memoer, an-
meldelser). 
 
Der tilbydes i løbet af semestret tre til fem opgaver, som muliggør, at den studerende kan evaluere 
sit standpunkt.  
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d.  Undervisnings- og arbejdsformer  

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
 
Der veksles mellem forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg og casearbejde, kombineret med 
studiegruppearbejde og selvstudium, herunder også e-læringsværktøjer. Desuden kan der være gen-
nemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropgaver og andre eksempler.  
 

e.  Pensum 
Jf. semesterplanen. 
 

f.  Bedømmelseskriterier  
Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen, eksamensformerne og niveauet på kandidatside-
fagsuddannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever 
op til ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den 
studerende behersker de 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 anvende faglige tekster på spansk, engelsk og på de skandi-
naviske sprog. 
 

g.       Eksamensbestemmelser 
Eksamen består af en bunden hjemmeopgave og en skriftlig stedprøve. I begge tilfælde skal den stu-
derende på baggrund af en opgaveformulering fremstille en eller to tekster inden for de i undervis-
ningen behandlede tekstgenrer samt redegøre for de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for 
udformningen.  
 
Til den bundne hjemmeopgave må det tekstmateriale, der indgår i opgaveformuleringen, ikke over-
stige et omfang på 6 normalsider. Opgaven og materialet udleveres tidligst 72 timer forud for afleve-
ringstidspunktet, der aftales med underviser.   
 
Til stedprøven må det tekstmaterialet, der indgår i opgaveformuleringen, ikke overstige et omfang på 
4 normalsider, og skal være udformet således, at besvarelsen har et omfang på 2 – 3 normalsider.  i 
alt.  
 
Tekstproduktion A (midt i semestret): 
Prøveform:                   Individuel bunden hjemmeopgave 
Varighed: 72 timer 
Sideomfang.                        2-4 normalsider pr. genre + 1-2 sider genrerefleksion 
Sprog: Spansk 
Censur:                                Intern prøve, 1 eks. 
Bedømmelse:                B/IB (én samlet vurdering) 
Vægtning:                         2,5 ECTS 
                                                
Tekstproduktion B (slutningen af semestret): 
Prøveform:                       Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed:                           5 timer 
Hjælpemidler:                  Alle 
Sprog:                               Spansk 
Censur:                             Ekstern prøve 
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Bedømmelse:                7-trinsskala 
Vægtning:                        2,5 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
 
 

§ 30. Kontrastiv grammatik  
(Contrastive Grammar)  
 

a.  Undervisningens omfang  
Gennemsnitligt 2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 

b.  Målbeskrivelse 
 
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 

 
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 traditionel grammatisk tilgang 
og ligeledes ud fra nyere, mere teoretisk funderede beskrivelser  

 
Kompetencer 
Den studerende kan  

• sammendrage og opstille væsentlige grammatiske regler for det spanske sprog  
• formidle grammatiske regler og deres undtagelser i et klart og forståeligt sprog 

 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Vægten i kurset lægges på kontrastive aspekter mellem dansk og spansk. Som eksempler 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 sprog-
brug, og pragmatiske emner, som f.eks. skiftende 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 humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen foregår vha. forelæsninger, skriftlige øvelser, e-læring, oplæg, afleveringsopgaver og 
kommentering af tekster. 
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e.  Pensum 
Maks. 250 sider 
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatsidefagsuddannelsens 1. seme-
ster lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt 
i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 1, 2, 5, 6, 10, 
11 og 13-15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-
rakterbekendtgørelsen. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Eksamen består af en teoretisk og en praktisk del. Til den teoretiske del skal den studerende beskrive 
sproglige fænomener ud fra et kontrastivt perspektiv med udgangspunkt i det materiale, der er ble-
vet gennemgået i løbet af kurset. Der stilles tre overordnede teoretiske spørgsmål, hvoraf to skal be-
svares. Til den praktiske skal den studerende kommentere autentiske tekster eller teksteksempler 
under inddragelse af den læste litteratur. 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 eget valg) 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
 
 

§ 31. Fonetik  
(Phonetics) 
 

a.  Undervisningens omfang 
Gennemsnitligt 2 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 

b. Målbeskrivelse 
 
Viden 
Den studerende har 

• grundlæggende viden om artikulatorisk beskrivelse af spanske lyde enkeltvis og i sammen-
hæng, herunder prosodi 

• kendskab til det spanske foneminventar, inklusive vigtige regionale varianter 
• grundlæggende viden om metoder for beskrivelse af sproglyd 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 
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• transskribere en lydsekvens ved brug af lydskrift 
• gøre rede for karakteristiske forskelle mellem spansk og dansk udtale  
• identificere udtalefejl, der er karakteristiske for danskere, der taler spansk  

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

• forklare fonetiske problemstillinger inden for det spanske sprog 
• beskrive forskelle mellem spanske og danske sproglyde 
• indgå i en fagligt kvalificeret diskussion af fonetiske begreber og fænomener 

 
c.  Undervisningsfagets indhold  

Kurset giver en introduktion til elementær spansk fonetik med vægt på de kontrastive aspekter mel-
lem dansk og spansk. Kurset har en teoretisk dimension, hvor der gennemgås fonetiske begreber og 
fænomener, og en anvendt dimension, hvor der fokuseres på udtaleforskelle mellem dansk og 
spansk og karakteristiske udtalefejl hos danskere. 
 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, afleveringsopgaver og øvelser, herunder øvel-
ser i sproglaboratoriet, og e-læring. 
 

e. Pensum 
Maks. 150 normalsider. 
 

f.  Bedømmelseskriterier  
Under hensyn til den mundtlige eksamensform og niveauet på kandidatsidefagsuddannelsens 1. se-
mester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 1, 3, 5, 6, 
10 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karak-
terbekendtgørelsen. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Den studerende præsenteres for et audiofragment (maks. 5 minutter), hvor en dansk spanskelev ta-
ler spansk; til dette fragment stilles tre spørgsmål vedrørende vedkommendes udtale. Der udleveres 
desuden en tekst på maks. 40 typeenheder, der forberedes med henblik på en transskription på tav-
len. Eksaminator stiller med udgangspunkt i transskriptionen uddybende spørgsmål i elementære fo-
netiske emner, herunder prosodi.  
 
Prøveform:  Individuel mundtlig prøve 
Prøvens varighed:  30 minutter (inkl. bedømmelse) 
Forberedelse:  30 minutter 
Hjælpemidler:  Tosprogede ordbøger 
Sprog: Dansk eller spansk (efter den studerendes eget valg) 
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
 

§ 32. Dimensionskursus i samfund og historie 
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(Social/Historical Subject) 
Ændret, jf. § 41 
 

a.  Undervisningens omfang 
Gennemsnitligt 3 timer ugentligt i 1. semester. Vægtning: 5 ECTS  
 

b.  Målbeskrivelse 
 
Viden 
Den studerende har  

• en solid viden om et afgrænset emne inden for spansk eller latinamerikansk historie og sam-
fundsforhold. 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

• forholde sig kritisk og reflekterende til anvendelsen af begreber, analysemateriale og faglitte-
ratur i besvarelsen af samfundsmæssige og historiske problemstillinger inden for rammerne 
af et sprogstudium.  

• skrive en opgave, der lever op til grundlæggende akademiske krav om disponering, argumen-
tation og dokumentation. 

 
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 spansksprogede område. 
Med udgangspunkt i dette emne diskuteres det, hvordan man kan formulere og besvare spørgsmål 
inden for det historiske eller samfundsfaglige felt. Der lægges vægt på diskussionen af analysemate-
riale og af begreber og teorier med relevans for kursets emne og tilgang. Eksempler på teoretiske til-
gange er begrebshistorie, erindringshistorie, mikrohistorie, eller samfundsteorier som for eksempel 
Anthony Giddens’ samfundsteori. Det er ligeledes muligt at inddrage teoretiske rammer som semio-
tik og diskursanalyse. Ved kurset lægges vægt på træning i såvel mundtlig som skriftlig argumentati-
on.  
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg, øvelser og e-
læring. 
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e.  Pensum 
Der gennemgås et læsepensum på 300-400 normalsider. 
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatsidefagsuddannelsens 1. 
semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 1. 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 karakterskalabe-
kendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke 
kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 
 

f.  Eksamensbestemmelser  
Eksamen består af to 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 hjemmeopgaver 
Varighed: 72 timer pr. opgave 
Sprog: Spansk  
Sideomfang:  8 normalsider  
Censur: Intern prøve, en eksaminator 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Der gives et karaktergennemsnit af begge prøver. Der 

skal dog opnås mindst 02 i hver af prøverne. Sprogfærdigheden skal 
bedømmes til bestået for at eksamen er bestået.  

Vægtning:  5 ECTS  
 
Reeksamen 
Reeksamen består af en 72 timers bunden hjemmeopgave. Den vil 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 gennemførte dimensionskursus.  
 
Prøveform:  Bunden hjemmeopgave 
Varighed:  72 timer  
Sprog: Spansk 
Sideomfang: 5 normalsider 
Hjælpemidler:  Alle inkl. internet  
Censur:  Intern prøve, to eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået for at  
  eksamen er bestået.  
Vægtning:  5 ECTS 
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§ 33. Valgfag  
(Electives) 
 

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

b.  Målbeskrivelse 
Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, 
når blot indholdet er af relevans for kandidatsidefaget i spansk. Hvis en studerende ønsker at tage et 
valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et andet studienævn under det humanistiske fakultet, 
skal vedkommende henvende sig til studienævnet for 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.  
 

§ 34. Dimensionskursus i sprog  
(Linguistic Subject)  
 

a.  Undervisningens omfang  
Gennemsnitligt 3 timer ugentligt i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 

b.  Målbeskrivelse  
Viden 
Den studerende har 
viden om et eller flere afgrænsede lingvistiske emner  

• kendskab til teorier og metoder, der er forbundet med disse emner 
 
Kompetence 
Den studerende kan 

• afgrænse, besvare og formidle problemstillinger inden for et eller flere lingvistiske fagområ-
der 

• ud fra en given problemformulering vise evne til systematisk fremstilling og relevant eksem-
plificering af de teorier og begreber som introduceres i kurset 
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Færdighed 
Den studerende kan 

• skrive en opgave der lever op til grundlæggende akademiske krav om disponering, argumen-
tation og dokumentation 

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

c.  Undervisningsfagets indhold 
Kurset giver en introduktion til et afgrænset emne eller tema inden for det sprogvidenskabelige om-
råde. 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, sproghold-
ninger og sprogvariationer, samtaleanalyse.  
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. 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.  
 

e.  Pensum  
Der gennemgås et læsepensum på 300-400 normalsider.  
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyn til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatsidefagsuddannelsens 2. seme-
ster lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt 
i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især 2 – 5, 8, 13-15. 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendt-
gørelsen. 
  

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 udarbejdes på spansk.  
 
Prøveform:  To individuelle bundne hjemmeopgaver 
Varighed: 72 timer 
Sprog: Spansk  
Sideomfang:  8 normalsider  
Censur: Intern prøve, to eksaminatorer  
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 prø-
verne. Sprogfærdigheden skal bedømmes til bestået for at eksamen 
er bestået.  

Vægtning:  10 ECTS 
 
Reeksamen  
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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 gennemførte 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 
 
 

§ 35. Kulturelt emne i kontekst  
(Cultural subject in context) 
 

a.  Undervisningens omfang 
Gennemsnitligt 4 timer ugentligt i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS 
 

b.  Målbeskrivelse 
Viden  
Den studerende har  

• kendskab til forskellige kontekster (f.eks. filosofiske, socio –historiske og/eller litterær-
æstetiske), der bidrager til forståelse og fortolkning af bestemte kulturelle genstande inden 
for den spansksprogede litterære verden (romaner, noveller, film, tegneserier) 

• kendskab til væsentlige moderne teoretiske behandlinger af de udvalgte empirisk tekster  
• kendskab til de videnskabsteoretiske strømninger, der implicit er til stede i de tekster, der ud 

vælges som empiri. 
• kendskab til historiske og sociale begivenheder, der er relevante for at analysere de udvalgte 

tekster 
 
Færdigheder  
Den studerende kan  

• analysere tekster fra den valgte periode ud fra en generel filosofisk, socialhistorisk og litte-
rær-æstetisk viden. 

 
Kompetencer  
Den studerende kan  

• analysere komplekse kulturelle fænomener, der kræver kontekstuel viden, som er nødvendig 
for deres forståelse 

• genkende kompleksiteten inden for forskellige kulturelle genstande 
• selvstændigt søge bibliografisk viden om de kontekster, der kræves for at forstå et af de ud-

valgte kulturelle fænomener. 
 

c. Undervisningsfagets indhold  
Ved kurset introduceres et afgrænset emne eller tema med reference til den spansktalende verden. 
Emnet vil tage afsæt enten i studiets litterære/kulturelle eller historiske/samfundsfaglige dimension, 
men på en sådan måde at det er muligt at diskutere begge disse dimensioner i forhold til emnet sam-
tidig med at den sproglige dimension ligeledes inddrages. Ved kurset lægges vægt på træning af 
sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig spansk. 
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d. Undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv 
læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 10. Ved undervisningens start oplyser underviseren 
de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 
Undervisningen foregår på spansk som forelæsninger, diskussioner, obligatoriske studenteroplæg, e-
læring og vejledning i udarbejdelse af hjemmeopgaven. 
 

e.  Pensum 
600-800 normalsider 
 

f.  Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatsidefagsuddannelsens 2. 
semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især nr. 3-10, 
12-15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbe-
skrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 
 

g.  Eksamensbestemmelser 
Det er en forudsætning for at gå til eksamen i disciplinen (hjemmeopgaven), at den studerende i lø-
bet af kurset har lavet en mundtlig præsentation og efterfølgende har indleveret et resumé af frem-
læggelsen på max. 4 sider. Ved undervisningens begyndelse meddeler underviseren tidspunkt for af-
levering af synopsis og gennemførelse af fremlæggelsen.  
 
Prøveform:   Fri hjemmeopgave 
Sprog:  Spansk 
Omfang:   18 – 23 sider pr. studerende.  
Bidrag fra  
flere studerende:  Ja, max. 2 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der 

er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakte-
rer.  

Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:   7-trinsskala. Sprogfærdigheden skal være til bestået for at eksamen 

er bestået. 
Vægtning:   10 ECTS 
 
Reeksamen som ovenfor. 
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C.  Kandidatuddannelsen med sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier 
(75 ECTS) 

 
For studerende med centralt fag i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab, teknik (+ idræt) samt 
samfundsvidenskab består kandidatuddannelsen med sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier af 75 
ECTS i henhold til følgende model: 

 
• 40 ECTS konstituerende fag, jf. §§ 30-33, 35 og 36 
• 10 ECTS valgfag, jf. § 34 
• Disciplinen Undervisning og praktik, 10 ECTS, jf. § 37 
• Disciplinen Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling, 15 ECTS, jf. § 38 
 
 

§ 36. Undervisning og praktik 
(Teaching and Internship) 
Ændret, jf. § 41 
 
Disciplinen er et samdriftsfag. 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. 
 
Disciplinen er samdrevet mellem kandidatuddannelserne med sidefag i dansk, filosofi, oldtidskund-
skab, engelsk, tysk, spanske og spanskamerikanske studier, historie, religionsstudier og medieviden-
skab. 
 
Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på kandidatniveau for de nærmere be-
stemmelser for disciplinen (se Afsnit IV Fællesbestemmelser). 
 
 
 

§ 37. Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling 
(Philosophy of Science and the Humanities) 
Ændret, jf. § 41 
 
Disciplinen er et samdriftsfag. 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. 
 
Disciplinen er samdrevet mellem kandidatuddannelserne med sidefag i dansk, filosofi, oldtidskund-
skab, engelsk, tysk, spanske og spanskamerikanske studier, historie, religionsstudier og medieviden-
skab. 
 
Der henvises til fællesbestemmelserne for samdrevne fag på kandidatniveau for de nærmere be-
stemmelser for disciplinen (se Afsnit IV Fællesbestemmelser). 
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III.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 38. Gyldighed 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om 
bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. 
september 2015 eller senere.  
 
§ 39. Godkendelse 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for tysk og spansk den 29. januar 2015. 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 9. juni 2015.  
 
§ 40. Overgangsbestemmelser 
I studieordninger, der er udfærdiget før nærværende studieordnings ikrafttræden, erstattes referencerne 
til bekendtgørelsen med den nye bekendtgørelse, jf. side 4 i nærværende studieordning.  
 
Studieordning 2013: 
Studerende, der har påbegyndt uddannelsen sommeren 2013 og 2014, fortsætter uddannelsen 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.  
 
Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen inden for ovennævnte tidsfrister, skal indsende ansøg-
ning 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. 
 
 
Studieordning 1. september 2012 og før: 
Der udbydes ikke længere undervisning i henhold til disse studieordninger. Studerende der er påbegyndt 
uddannelsen 1. september 2012 eller før som mangler at færdiggøre uddannelsen kan deltage i prøver for 
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.  
 
Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen inden for ovennævnte tidsfrister, skal indsende ansøg-
ning 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. 
 
§ 41. Senere ændringer til studieordningen 
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Vedrører Beskrivelse af ændring Studienævnets  
godkendelse 

Dekanatets  
godkendelse 

§ 26. Kernefagligt rele-
vant tværfag 

Henvisning til Fællesbe-
stemmelserne for sam-
drevne fag på kandidat-
niveau tilføjet 

10. december 2015 30. marts 2016 

§ 36 Gymnasiepraktik Ændret til Undervisning 
og praktik. Indhold og 
eksamensbestemmelser 
er ændret. Fagbeskrivel-
sen er tilføjet Fællesbe-
stemmelser for samdrift 
på KA niveau 

17. maj 2017 17. august 2017 

§ 37 Videnskabsteori, 
tværvidenskabelighed og 
forskningsformidling 

Fagbeskrivelsen er tilfø-
jet Fællesbestemmelser 
for samdrift på KA ni-
veau 

17. maj 2017 

§ 24 Sprog i teori og 
praksis/sprogligt emne 

Prøvens indhold er æn-
dret.  

17. maj 2017 

§ 27 Projektorienteret 
forløb 

Integrering af Career 
Management Skills 

2. august 2017 

§ 32 Dimensionskursus i 
samfund og historie 

Sideomfang ved reek-
samen fastsat til 5 ns. 

28. februar 2017 
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Almen del 
 
IV.  Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universi-
tet 
 
Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser  
 
Revideret af dekanen med virkning fra den 1. september 2015. 
 
Fællesbestemmelser for samdrevne fag på kandidatniveau 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 studieordningen, 
der alene er fastsat af universitetet (jf. § 24, stk. 7 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser 
ved universiteterne). 
  

http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
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Kvalifikationsrammen for videregå-
ende uddannelser 

Kompetencemål  
Den to-faglige kandidatuddannelse i spansk og 
spanskamerikanske studier 
(generelle kompetencemål er kursiverede og 
nummererede) 

De enkelte fagelementers læringsmål 

Viden: 
Skal inden for et eller flere fagom-
råder have viden, som på udvalgte 
områder er baseret på højeste 
internationale forskning inden for 
et fagområde. 

Kandidaten  
- forskningsbaseret viden om udvalgte sprogvi-
denskabelige discipliner og om de metoder og 
teorier, der anvendes inden for den valgte disci-
plin 
 

§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

- viden om forskellige kontekster, der bidrager til 
forståelse og fortolkning af bestemte kulturelle 
genstande inden for den spansksprogede litte-
rære verden  
-kendskab til de videnskabsteoretiske strømnin-
ger, der implicit er til stede i de tekster, der 
udvælges som empiri. 

§22 Kulturelt emne i kontekst 
§28 Speciale 

- en forskningsbaseret viden om et afgrænset 
emne inden for spansk eller latinamerikansk 
historie og samfundsforhold. 

§22 Kulturelt emne i kontekst 
§28 Speciale 

Skal kunne forstå og på et viden-
skabeligt grundlag reflektere over 
fagområdets/ 
-ernes viden samt kunne identifice-
re videnskabelige problemstillin-
ger. 

Kandidaten  
1. kan afgrænse og definere et fagligt problem 
på et højt videnskabeligt niveau 

§22 Kulturelt emne i kontekst   
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

Færdigheder: 
Skal mestre fagområdets/-ernes 
videnskabelige metoder og redska-
ber samt mestre generelle færdig-
heder, der knytter sig til beskæfti-
gelse inden for fagområdet/-erne. 

Kandidaten 
3. skal kunne systematisere kompleks viden og 
data samt udvælge og prioritere forhold, der er 
væsentlige for emnet 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

4. kan kritisk vurdere fagets forskellige teorier og 
metoder 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

5. har en præcis og konsekvent begrebsanven-
delse 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

6.kan argumentere på et holdbart videnskabeligt 
grundlag 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

9. kan tage kritisk stilling til benyttede kilder og 
dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter 
og bibliografi 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

14. kan anvende it som et redskab i forbindelse 
med såvel informationssøgning som mundtlig og 
skriftlig formidling 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

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

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 



55 
 

16. kan formulere sig om faglige emner på et 
fremmedsprog 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale  

- kan inddrage aktuel international forskning i sin 
tilgang til et fagligt problem 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

- analysere litterær-æstetiske og historisk-
samfundsmæssige problemstillinger samt reflek-
tere over valg af teori og analysestrategier 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

- forstå og anvende relevant forskningslitteratur 
primært skrevet på dansk, spansk og engelsk og 
redegøre for den relevante forskningslitteratur 
skrevet på disse sprog 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

- argumentere mundtligt og skriftligt på spansk 
på et højt niveau 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§ Speciale 

Skal kunne vurdere og vælge 
blandt fagområdet/-ernes viden-
skabelige metoder, redskaber og 
generelle færdigheder samt på et 
videnskabeligt grundlag opstille 
nye analyse- og løsningsmodeller.  

Kandidaten  
2. skal udtømmende kunne undersøge, analysere 
og løse faglige problemer ved hjælp af relevante 
faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel 
international forskning 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

Skal kunne formidle forskningsba-
seret viden og diskutere professio-
nelle og videnskabelige problem-
stillinger med både fagfæller og 
ikke-specialister. 

Kandidaten  
7. skal kunne igangsætte og gennemføre en 
faglig dialog 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

10. skal kunne anvende et sprog – skriftligt 
og/eller mundtligt – der er emne orienteret, 
præcist og korrekt  

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§ Speciale 

11. skal kunne formidle forskningsbaseret viden 
og diskutere komplekse videnskabelige problem-
stillinger, således at det bliver relevant og forstå-
ligt for forskellige målgrupper 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

- kommunikere på højt niveau med specialister 
og almenkyndige om faglige problemer 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

Kompetencer: 
Skal kunne styre arbejds- og udvik-
lingssituationer, der er komplekse, 
uforudsigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller. 

Kandidaten  
8. skal kunne fokusere og skabe sammenhæng i 
løsning af opgaver 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§ Speciale 

12. skal kunne styre arbejds- og udviklingssitua-
tioner, der er komplekse og forudsætter nye 
løsningsmodeller samt kunne indgå i et samar-
bejde, herunder kunne modtage og give kon-
struktiv kritik 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 
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- skal kunne indgå i en fagligt kvalificeret diskus-
sion af videnskabelige begreber og teorier og 
argumentere på et videnskabeligt grundlag 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

Skal selvstændigt kunne igangsæt-
te og gennemføre fagligt og tvær-
fagligt samarbejde og påtage sig 
professionelt ansvar.  

Kandidaten  
13. skal kunne arbejde selvstændigt, discipline-
ret, struktureret og målrettet, herunder også 
kunne overholde deadlines og formalia 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

- skal kunne arbejde selvstændigt i tilrettelæg-
gelsen og udarbejdelsen af et forløb 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§28 Speciale 

Skal selvstændigt kunne tage an-
svar for egen faglig udvikling og 
specialisering. 

Kandidaten skal 
- selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig 
udvikling og specialisering 

§22 Kulturelt emne i kontekst  
§23 Sprogligt emne 
§28 Speciale 

 
 
 
 
 
Kvalifikationsrammen for videregå-
ende uddannelser 

Kompetencemål  
Sidefag i spanskeog spanskamerikanske studier 
(generelle kompetencemål er kursiverede og 
nummererede) 

De enkelte fagelementers læringsmål 

Viden: 
Skal inden for et eller flere fagom-
råder have viden, som på udvalgte 
områder er baseret på højeste 
internationale forskning inden for 
et fagområde. 

Kandidaten har  
- grundlæggende kendskab til forskellige tekst-
genrer og deres karakteristika 

§29 Tekstproduktion 
 

- omfattende viden om udvalgte teoretiske 
problemstillinger inden for den spanske gram-
matik 

§30 Kontrastiv grammatik 
 

- viden om et eller flere afgrænsede lingvistiske 
emner 

§34 Dimensionskursus i sprog 
§31 Fonetik 

- viden om forskellige kontekster, der bidrager til 
forståelse og fortolkning af bestemte kulturelle 
genstande inden for den spansksprogede litte-
rære verden og kendskab til de videnskabsteore-
tiske strømninger, der implicit er til stede i de 
tekster, der udvælges som empiri. 

§35 Kulturelt emne i kontekst 

- en solid viden om et afgrænset emne inden for 
spansk eller latinamerikansk historie og sam-
fundsforhold. 

§32 Dimensionskursus i samfund og historie 
 

Skal kunne forstå og på et viden-
skabeligt grundlag reflektere over 
fagområdets/ 
-ernes viden samt kunne identifice-
re videnskabelige problemstillin-
ger. 

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

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

Færdigheder: 
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Skal mestre fagområdets/-ernes 
videnskabelige metoder og redska-
ber samt mestre generelle færdig-
heder, der knytter sig til beskæfti-
gelse inden for fagområdet/-erne. 

Kandidaten 
3. skal kunne systematisere kompleks viden og 
data samt udvælge og prioritere forhold, der er 
væsentlige for emnet 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

4. kan kritisk vurdere fagets forskellige teorier og 
metoder 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

5. har en præcis og konsekvent begrebsanven-
delse 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 
§31 Fonetik 

6.kan argumentere på et holdbart videnskabeligt 
grundlag 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 
§31 Fonetik 

9. kan tage kritisk stilling til benyttede kilder og 
dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter 
og bibliografi 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

14. kan anvende it som et redskab i forbindelse 
med såvel informationssøgning som mundtlig og 
skriftlig formidling 

§29 Tekstproduktion 
§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

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

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

16. kan formulere sig om faglige emner på et 
fremmedsprog 

§29 Tekstproduktion 
§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

- kan analysere og perspektivere litterære tek-
ster, kulturelle udtryk, sproglige fænomener 
og/eller historiske forhold med tilknytning til det 
spanskprogede område på baggrund af adækvat 
faglig viden  

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

Skal kunne vurdere og vælge 
blandt fagområdet/-ernes viden-
skabelige metoder, redskaber og 
generelle færdigheder samt på et 
videnskabeligt grundlag opstille 
nye analyse- og løsningsmodeller.  

Kandidaten  
2. skal udtømmende kunne undersøge, analysere 
og løse faglige problemer ved hjælp af relevante 
faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel 
international forskning 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

Skal kunne formidle forskningsba-
seret viden og diskutere professio-
nelle og videnskabelige problem-
stillinger med både fagfæller og 
ikke-specialister. 

Kandidaten  
7.skal kunne igangsætte og gennemføre en 
faglig dialog 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 
§31 Fonetik 

10. skal kunne anvende et sprog – skriftligt 
og/eller mundtligt – der er emne orienteret, 
præcist og korrekt  

§29 Tekstproduktion 
§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§ Dimensionskursus i samfund og historie 
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11. skal kunne formidle forskningsbaseret viden 
og diskutere komplekse videnskabelige problem-
stillinger, således at det bliver relevant og forstå-
ligt for forskellige målgrupper 
 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

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

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§30 Kontrastiv grammatik 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

- forstå og anvende relevant forskningsbaseret 
litteratur primært skrevet på dansk, spansk og 
engelsk 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

Kompetencer: 
Skal kunne styre arbejds- og udvik-
lingssituationer, der er komplekse, 
uforudsigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller. 

Kandidaten  
8. skal kunne fokusere og skabe sammenhæng i 
løsning af opgaver 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

12. skal kunne styre arbejds- og udviklingssitua-
tioner, der er komplekse og forudsætter nye 
løsningsmodeller samt kunne indgå i et samar-
bejde, herunder kunne modtage og give kon-
struktiv kritik 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

Skal selvstændigt kunne igangsæt-
te og gennemføre fagligt og tvær-
fagligt samarbejde og påtage sig 
professionelt ansvar.  

Kandidaten  
13. skal kunne arbejde selvstændigt, discipline-
ret, struktureret og målrettet, herunder også 
kunne overholde deadlines og formalia 

§29 Tekstproduktion 
§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

- skal kunne anvende den kernefaglige viden i 
selvstændig opgaveløsning 

§35 Kulturelt emne i kontekst 
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie  

- skal kunne arbejde selvstændigt i tilrettelæg-
gelsen og udarbejdelsen af et forløb 

§35 Kulturelt emne i kontekst  
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 

Skal selvstændigt kunne tage an-
svar for egen faglig udvikling og 
specialisering. 

Kandidaten skal 
- selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig 
udvikling og specialisering 

§35 Kulturelt emne i kontekst  
§34 Dimensionskursus i sprog 
§32 Dimensionskursus i samfund og historie 
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