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Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Bacheloruddannelsen indenfor spansk ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i 
henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Bekendtgørelse 
nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Sprog, 
Litteratur og Kultur, Studienævnet for Spansk, Brasiliansk og Latinamerikastudier. 
 
§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er at  

• indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder 
fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og 
kunnen,  

• give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den 
studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse 
problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og  

• give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse 
på en kandidatuddannelse.  

 
§ 3. En bacheloruddannelse med centralt fag i Spansk giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Sprogfærdighed på spansk (passivt og aktivt, mundtligt og skriftligt) med baggrund i teoretisk 
viden om sproget. 

• Bevidsthed om betydningen af kommunikationskanal, målgruppe og genre for stilleje og 
retorik 

• Kendskab til centrale dele af Spaniens og Latinamerikas historie, litteratur og kultur. 
• Elementært kendskab til sprogvidenskabelige teorier og metoder. 
• Elementært kendskab til tekstanalytiske og litterære teorier og metoder 
• Elementært kendskab til teoritraditionens videnskabshistorie og erkendelsesteoretiske historie 
• Kunne forholde videnskabelige teorier til undersøgelsen af empiriske forhold 
• Elementær elektronisk informationssøgning samt kildekritik 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne kommunikere situationstilpasset og varieret i forhold til en given spansksproget 
situation. 

• Kunne analysere og fortolke tekster i forhold til deres æstetiske, kulturelle og historiske 
betydning. 

• Kunne identificere, formulere og analysere komplekse problemstillinger  
• Kunne anvende videnskabelige metoder på et kompliceret stofområde 
• Kunne afgrænse et emne, strukturere et stof, belyse det fra forskellige vinkler samt 

konkludere på en undersøgelse. 
• Kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre om at oparbejde viden, strukturere egen 

læring samt løse komplekse problemstillinger inden for et kompliceret stofområde 
• Kunne arbejde interkulturelt med komparative analyse af fænomener i spansk- og 

dansktalende områder. 
• Kunne arbejde tværfagligt med sproglige, litterære og kulturelle problemstillinger 
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• Kunne formidle et kompliceret stof på en i forhold til målgruppen målrettet og adækvat måde, 
såvel skriftligt som mundtligt. 

• Kunne overholde en deadline 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i spansk forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen med 
C-niveau i spansk. Fra 1. september 2008 forudsættes en gymnasial adgangsgivende eksamen med A-
niveau i spansk 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat 
uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære 
foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. 
Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende 
studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig 
orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. En bacheloruddannelse med spansk som centralt fag består af 2 års studier i spansk kombineret 
med 1 års studier indenfor et andet fagligt område eller 2 ¼ års studier i spansk kombineret med ¾ års 
studier indenfor et andet fagligt område. 
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb 
relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere 
discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og 
kompetencer. 
 
§ 8.  En bacheloruddannelse med hovedvægt i det humanistiske område giver ret til betegnelsen BA 
med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: 
Bachelor of Arts (BA) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. 
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Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages 
om. 
 
§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Spansk, 
Brasiliansk og Latinamerikastudier kan ved dispensation tillade et fjerde of femte eksamensforsøg, 
hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige 
opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt 
over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen 
nødvendige niveau. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller 
emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål 
eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 15. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, 
der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes 
individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 studerende. 
 
§ 16. For prøver hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, 
fastsætter studienævnet en dato for hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. For prøver der indgår i førsteårsprøven, jf § 27 skal resultatet af første forsøg være meddelt den 
studerende inden 1. august.  
 
Stk. 4. Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet 
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hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår 
bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
 
Stk. 5. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 
godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne 
bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan 
tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på 
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende 
fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal 
bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet 
offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement 
der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om 
universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af 
ECTS-point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 30 
vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. Et billede = 1 normalside. 5 minutter bånd = 1 
normalside. En tekst fra før 1700 tæller dobbelt. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen med maksimalt 1/3 vægt. Det er god et krav 
at såvel indholdssiden som den mundtlige formuleringsevne bedømmes som bestået. 
  
§ 22. Studienævnet for Spansk, Brasiliansk og Latinamerikastudier kan dispensere fra de regler i 
studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
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Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 23. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Spansk kan afvikles på tre måder:  

• 2 ¼ års grundfag kombineret med ¾ års sidefag 
• 2 års grundfag kombineret med et etårigt suppleringsfag 
• 2 ¼ års grundfag kombineret med ¾ års individuelt tilrettelagt tilvalg 

 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Spansk består af følgende fem moduler: 

- Modulet Spansk Sprog. Modulet vægter 30 ECTS point i uddannelsen. 
- Modulet Kultur, Litteratur og Tekst (KLT). Modulet vægter 45 ECTS point i uddannelsen. 
- Modulet Interkulturel formidling (IKF). Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen. 
- Modulet Studium Generale. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Modulet Frie opgaver. Modulet vægter 25 ECTS point i uddannelsen. 
- Modulet Bachelorprojekt. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen. 

 
Stk. 2. Modulet Spansk Sprog består af følgende discipliner: 

- Læsefærdighed, Skriftlig Udtryksfærdighed og Mundtlig Udtryksfærdighed 
- Grammatik og Sprogforståelse 1 og 2 

 
Stk. 3. Modulet Kultur, Litteratur og Tekst består af følgende discipliner: 

- Latinamerika efter 1800 
- Spanien efter 1800 
- Spanien og Latinamerika før 1800 
- Tekstanalyse-1: Introduktion til billed- og diskursanalyse 
- Tekstanalyse-2: Introduktion til litterær analyse 

 
Stk. 4. Modulet Oversættelse og Interkulturel formidling består af følgende discipliner: 

- Oversættelse og Interkulturel Formidling  
 

Stk. 5. Modulet Studium Generale består af følgende discipliner: 
- Studium Generale  

 
Stk. 6. Modulet Frie Opgaver af følgende discipliner: 

- Tværfagligt introduktionsprojekt 
- Valgfag 
- Semesteropgave 

 
Stk. 7. Modulet Bachelorprojekt består af følgende discipliner: 

- Bachelorprojekt 
 

Stk. 8. Kombinerer den studerende sit centrale fag med et suppleringsfag aflægges bachelorprojektet 
som en del af dette. 
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§ 25. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modulet: Spansk Sprog 
 
Læsefærdighed 
 
Skriftlig Udtryksfærdighed 
 
Mundtlig Udtryksfærdighed 
 
Grammatik og 
Sprogforståelse 1 
 
Grammatik og 
Sprogforståelse 2 

 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
 
Ekstern 

 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
10 

 
 
Best./ikke-best. 
 
Best./ikke-best. 
 
7-trinsskala 
 
 Best./ikke-best. 
 
 
7-trinsskala 
 

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

Modulet: Kultur. Litteratur, 
tekst 
 
Latinamerika efter 1800 
 
Spanien efter 1800 
 
Spanien og Latinamerika før 
1800 
 
Tekstanalyse-1: Introduktion 
til billed- og diskursanalyse 
 
Tekstanalyse-2: Introduktion 
til litterær analyse 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern 
 
Intern 
 
 
Intern 
 
 
Intern 

 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
 
5 
 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
Best./ikke-best. 
 
 
Best/ikke-best. 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
 
1. semester 
 
2. semester 
 
3. semester 
 
 
1. semester 
 
 
2. semester 

Modulet: Oversættelse og 
Interkulturel formidling 
 
Oversættelse og Interkulturel 
Formidling 

 
 
 
Intern 
 

 
 
 
10 
 

 
 
 
7-trinsskala. 
 

 
 
 
2. semester 
 

Modulet Studium Generale: 
 
Studium Generale  

 
 
Intern 

 
 
10 

 
 
 Best./ikke-best. 

 
 
3. semester 

Modulet Frie opgaver: 
 
Tværfagligt  
Introduktionsprojekt 
 
Valgfag 
 
Semesteropgave 

 
 
Intern 
 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
5 
 
 
10 
 
10 

 
 
Best/ikke-best. 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
1. semester 
 
 
4. semester 
 
4. semester 

Modulet Bachelorprojekt 
 
Bachelorprojekt 

 
 
Ekstern 

 
 
15 

 
 
7-trinsskala 

 
 
5. semester 
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Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Grammatik og Sprogforståelse-2 når 
Grammatik og Sprogforståelse-1 er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven semesteropgave når eksamenerne i 
Tekstanalyse 1+2 er bestået.  
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige andre prøver 
på de to første år af bacheloruddannelsen er bestået. 
 
§ 27. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne 
fortsætte uddannelsen, deltage i prøverne i Læsefærdighed, Grammatik og Sprogforståelse-1, Spanien 
efter 1800 samt Tekstanalyse-2 som indgår i førsteårsprøven.  
 
Stk. 2. Prøverne i henhold til Stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter 
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
  
Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med Stk. 2, bortfalder adgangen 
til et nyt eksamensforsøg. 
 
§ 28. Hvis prøverne i henhold til § 27 ikke er beståede inden udgangen af første studieår, kan den 
studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden 
udgangen af september. 
 
§ 29. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan 
give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2 Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner  
 
§ 30. Modulet Spansk Sprog består af følgende discipliner: 

• Sprogfærdighed, med Læsefærdighed, Skriftlig Udtryksfærdighed og Mundtlig 
Udtryksfærdighed 

• Grammatik og Sprogforståelse, med Grammatik og Sprogforståelse 1 og 2 
 
§ 31. Modulet i Spansk Sprog giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Læsefærdighed af skrevne spansksprogede tekster. 
• Skriftlig udtryksfærdighed på spansk. 
• Sikker og situationstilpasset mundtlig udtryksfærdighed på spansk, med baggrund i en 

bevidstgørelse om forskellige stilniveauer og genrekonventioner i talt spansk og kendskab til 
argumentation, fremstilling, kommunikation og beherskelse af udtale. 
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• Besiddelse af et nuanceret, situations- og genretilpasset ordforråd, herunder sikkerhed i 
genkendelse og anvendelse af idiomatiske udtryk og kendskab til relevante regionale, sociale 
og kulturelle forskelle i spansk som globalt sprog. 

• Bevidstgørelse om valg af kommunikationskanal og dennes indflydelse på sproget. 
• Praktisk og teoretisk kendskab til de spanske sprogs fonetik, morfologi, syntaks, semantik og 

pragmatik, herunder indsigt i humanistiske analysemetoder inden for det lingvistiske område. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne kommunikere situationstilpasset og varieret ifht. en given spansksproget situation 
• Kunne identificere, analysere og tage stilling til komplekse og/eller særlige problemstillinger 

inden for det sproglige område, herunder arbejde metodisk med et komplekst stof 
• Kunne analysere og fortolke sproglige udtryk på spansk i forhold til deres geografiske, sociale 

og kulturelle kontekst, samt kunne forholde sig kritisk / interkulturelt hertil 
• Kunne anvende videnskabelige analysemetoder på et komplekst stofområde 
• Kunne arbejde selvstændigt med at løse komplekse problemstillinger 
• Kunne formidle et kompliceret stof på en i forhold til målgruppen målrettet og adækvat måde, 

såvel skriftligt som mundtligt. 
• Kunne arbejde selvstændigt og overholde deadlines. 

 
§ 32. Sprogfærdighed 
Disciplinbeskrivelse  
Sprogfærdighed består af Læsefærdighed, Skriftlig Udtryksfærdighed samt Mundtlig Udtryks-
færdighed. Disciplinen har til formål at opøve den studerendes skriftlige og mundtlige sprogfærdighed 
på spansk, både i forståelse og egen produktion. 
På kurset arbejdes med tekster af forskellige typer og med mundtligt spansk. 
 
Stk. 2 Læsefærdighed (Reading Proficiency) 
Faglige mål: 
Den studerende skal via eksamen dokumentere sine læsefærdigheder på spansk.  Den studerende skal 
kunne læse og forstå moderne spansk i forskellige typer tekst.  
 
Eksamensbestemmelser: 
Tilstedeværelse med aktiv og tilfredsstillende deltagelse. Aktiv deltagelse indbefatter ud over 
tilstedeværelse til minimum 75% af undervisningen godkendelse af de individuelle og/eller 
gruppeoplæg/ evt. hjemmeopgaver, der planlægges af underviseren.  
Prøveform: aktiv deltagelse 
Hjælpemidler: alle 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 5 point 
Prøven er en del af 1. årsprøven 
 
Stk. 3 Skriftlig Udtryksfærdighed (Written Proficiency) 
Faglige mål: 
Den studerende skal via eksamen dokumentere sin skriftlige udtryksfærdighed på spansk.  Der lægges 
vægt på sikker og situationstilpasset beherskelse af skrevet spansk. 
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Eksamensbestemmelser: 
Der kan vælges mellem to prøveformer: 
 
Prøve 1:  
Aktiv deltagelse med portfolio. Aktiv deltagelse indbefatter ud over tilstedeværelse til minimum 75% 
af undervisningen godkendelse af de individuelle og/eller gruppeoplæg/ evt. hjemmeopgaver, der 
planlægges af underviseren. Portfolio skal som minimum skal indeholde 2/3 af de på holdet 
udleverede skriftlige opgaver i omarbejdet og godkendt stand.  
Prøveform: Aktiv deltagelse med portfolio  
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
 
Prøve 2: 
Bunden individuel skriftlig eksamen. Den studerende skal skrive en skriftlig fremstilling på spansk ud 
fra ét eller flere spørgsmål formuleret af faglæreren med støtte i en kort spansksproget tekst. Den 
studerende skal producere en tekst på min. 4 sider (på det udleverede papir, med dobbelt linjeafstand).   
Prøveform: Bunden individuel skriftlig eksamen. 
Hjælpemidler: Dansk-spanske, Spansk-danske og Spansk-spanske ordbøger 
Varighed: 3 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
 
Stk. 4 Mundtlig udtryksfærdighed (Oral Proficiency) 
Faglige mål: 
Den studerende skal via eksamen dokumentere sine færdigheder i talt spansk.  Der lægges vægt på 
sikker og situationstilpasset beherskelse af talt spansk, herunder udtale. 
 
Eksamensbestemmelser: 
Mundtlig eksamen med fremlæggelse og diskussion af et emne, som den studerende evt. har skrevet 
opgave om under eksamenerne: valgfag eller semesteropgave. 
Eksamen afholdes på baggrund af en synopsis på spansk med vejledende omfang på maks. 1-2 sider, 
som afleveres og godkendes af underviser senest 2 uger før eksamen. 
Eksamenens overordnede sigte er en evaluering af den mundtlige sprogfærdighed. 
Prøveform: Individuel mundtlig eksamen med synopsis. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Varighed: 20 minutter 
Vægtning: 5 point 
 
§ 33.  Grammatik og Sprogforståelse 
Disciplinbeskrivelse 
Grammatik og Sprogforståelse består af Grammatik og Sprogforståelse 1 og Grammatik og 
Sprogforståelse 2. Med en systematisk gennemgang af centrale grammatiske fænomener har 
disciplinen til formål at opøve den studerendes færdigheder inden for en teoretisk tilgang til det 
spanske sprog på forskellige niveauer. Der arbejdes hovedsageligt med skriftligt spansk, men også 
andre kommunikationskanaler og deres sproglige særpræg, herunder forskellige teoretiske tilgange til 
studiet af disse, bliver inddraget i undervisningen.  
Undervisningen i disciplinen forgår på hold og er en blanding af lærerstyret undervisning, og evt. 
individuelle- og/eller gruppeoplæg fra studenterside. 
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Stk. 2 Grammatik og Sprogforståelse 1 (Grammar and Linguistics 1) 
Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere godt kendskab til det spanske sprogs fonetik, morfologi og 
elementære syntaks, herunder sætningsanalyse og sammenhænge med relevante semantiske 
fænomener. Den studerende skal desuden kort kunne redegøre for forskellige områder inden for 
grammatikken ud fra arbejde med en konkret tekst. 
 
Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden, individuel, skriftlig hjemmeopgave af 48 timers varighed på dansk. Den finder 
sted på grundlag af en moderne spansk tekst (evt. et uddrag af en større tekst) og må ikke have et 
omfang på over 5 normalsider. 
Prøveform: Bunden indviduel hjemmeopgave 
Omfang: maks. 5 normalsider 
Varighed: 48 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
Prøven er en del af 1. årsprøven 
 
Stk. 3 Grammatik og Sprogforståelse 2 (Grammar and Linguistics 2) 
Faglige mål: 
Den studerende skal i arbejdet med et eller flere større grammatiske områder kunne udvælge og 
anvende de dele af grammatikken, der er relevante for en analyse af pågældende område(r), herunder 
dokumentere solidt kendskab til pågældende dele af grammatikken. 
Den studerende skal med udgangspunkt i litteratur anvendt i undervisningen kunne besvare et eller 
flere større grammatiske spørgsmål med udgangspunkt i en udleveret tekst.  
 
Eksamensbestemmelser 
Prøven er en bunden individuel skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed på dansk.  
Prøvens maksimale omfang er 7 normalsider. 
Prøveform: Bunden individuel hjemmeopgave 
Omfang: maks. 7 normalsider 
Varighed: 1 uge 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point 
 
§ 34. Modulet i Kultur-, Litteratur- og Tekstforståelse består af følgende discipliner: 

• Latinamerika efter 1800  
• Spanien efter 1800  
• Spanien og Latinamerika før 1800  
• Tekstanalyse-1: Introduktion til diskursanalyse 
• Tekstanalyse-2: Introduktion til litterær analyse 

 
§ 35. Modulet i Kultur-, Litteratur- og Tekstforståelse giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til centrale dele af Latinamerikas litteratur, kultur, historie- og samfundsforhold på 
baggrund af læste tekster. 
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• Kendskab til centrale dele af det moderne Spaniens litteratur, kultur, historie- og 
samfundsforhold på baggrund af læste tekster. 

• Kendskab til centrale dele af det ældre Spanien og Latinamerikas historie, litteratur og kultur 
på baggrund af læste tekster. 

• Elementært kendskab til diskursanalytiske metoder og deres anvendelse 
• Elementært kendskab til litteraturanalytiske metoder og deres anvendelse 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne analysere og fortolke litterære og kulturelle udtryk på spansk på en sådan måde at det 
originale formsprog tilskrives kulturel betydning. 

• Kunne analysere og fortolke litterære og kulturelle udtryk på spansk i forhold til deres 
kulturelle egenart, samt kunne forholde sig kritisk / interkulturelt hertil. 

• Kunne analysere og fortolke litterære og kulturelle udtryk på spansk som historiske 
dokumenter, samt kunne forholde sig kritisk hertil. 

• Kunne anvende fagets tekstanalytiske metoder i fortolkningen af litterære og kulturelle udtryk  
• Kunne arbejde tværfagligt med sproglige, litterære og kulturelle problemstillinger 
• Kunne søge og finde relevant sekundærlitteratur i de for faget relevante opslagsværker og 

databaser 
• Kunne samarbejde om at løse komplekse problemstillinger 
• Kunne arbejde selvstændigt med at løse komplekse problemstillinger 
• Kunne formidle et kompliceret stof på en i forhold til målgruppen målrettet og adækvat måde, 

såvel skriftligt som mundtligt. 
 
§ 36. Latinamerika efter 1800 (Latin America after 1800) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at introducere til centrale dele af Latinamerikas historie, kultur og 
samfundsforhold efter år 1800 på baggrund af læste tekster. På kurset læses et begrænset antal 
litterære værker og større korpora af sagprosatekster, der fortolkes i forhold til deres kulturelle og 
historiske egenart og repræsentativitet. Mindst en af teksterne skal tilhøre perioden før 1900 og mindst 
en af teksterne skal repræsentere samtiden (de seneste 15 år). Tilsvarende skal mindst en af teksterne 
være en litterær tekst og mindst en skal tilhøre det ikke-litterære register. Tekstlæsningen virker som 
punktnedslag i det historiske kontinuum, og der introduceres til periodens vigtigste historiske, 
kulturelle og samfundsmæssige karakteristika.  Undervisningen i disciplinen forgår på hold og er en 
blanding af lærerstyret undervisning og gruppeoplæg fra studenterside.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere en kortere, ulæst spansksproget tekst tilhørende en af de i 
undervisningen gennemgåede forfatterskaber, og kunne sætte denne ind i dens kulturelle og historiske 
kontekst. Der lægges vægt på at den studerende kan fremhæve tekstens repræsentative karakteristika 
og perspektivere læsningen i relation til idéhistoriske, politiske og / eller kulturelle særtræk.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges i form af en bunden skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i de af studienævnet ved 
studiestart etablerede studiegrupper, eller grupper godkendt af faglærer og studieleder. Opgaven 
skrives på dansk eller spansk efter gruppens eget valg, og skal have et omfang svarende til 4-5 sider 
pr. studerende. Indholdsmæssigt skal opgaven omfatte en præsentation af den udleverede tekst, en 
kulturel og historisk perspektivering samt reference til yderligere materiale med relevans for 
besvarelsen, som gruppen selv har søgt og fundet frem. Alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, skal kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
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Opgaven kan efter aftale med studienævnet udarbejdes individuelt. 
Prøveform: Prøven aflægges i form af en bunden skriftlig opgave.  
Varighed: 1 uge  
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala  
Vægtning: 10 point 
 
§ 37.  Spanien efter 1800 (Spain after 1800) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at introducere til centrale dele af Spaniens historie, kultur og 
samfundsforhold efter år 1800 på baggrund af læste tekster. På kurset læses et begrænset antal 
litterære værker og større korpora af sagprosatekster, der fortolkes i forhold til deres kulturelle og 
historiske egenart og repræsentativitet. Mindst en af teksterne skal tilhøre perioden før 1900 og mindst 
en af teksterne skal repræsentere samtiden (de seneste 15 år). Tilsvarende skal mindst en af teksterne 
være en litterær tekst og mindst en skal tilhøre det ikke-litterære register. Tekstlæsningen virker som 
punktnedslag i det historiske kontinuum, og der introduceres til periodens vigtigste historiske, 
kulturelle og samfundsmæssige karakteristika. Undervisningen i disciplinen forgår på hold og er en 
blanding af lærerstyret undervisning og gruppeoplæg fra studenterside. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Den studerende skal, med udgangspunkt i en kortere, spansksproget tekst eller tekstfragment 
tilhørende en af de i undervisningen gennemgåede værker, kunne give en karakteristik af teksten og 
sætte denne ind i dens kulturelle og historiske kontekst. Der lægges vægt på at den studerende kan 
fremhæve tekstens repræsentative karakteristika og perspektivere læsningen i relation til idéhistoriske, 
politiske og / eller kulturelle særtræk.  
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Den studerende skal til eksamen opgive et petitum med minimum 4 af de læste værker, der 
respekterer de ovenfor anførte spredningskrav. Inden eksamen får den studerende udleveret et 
tekstuddrag fra et af disse fire værker, hvorefter der gives 30 minutter til forberedelse. Til prøven 
indleder den studerende med en præsentation af teksten på dansk eller spansk efter eget valg, 
hvorefter følger en dialog ledet af eksaminator. Den studerendes præsentation må ikke overskride 15 
minutter. 
Prøveform: Bunden mundtlig eksamen.  
Hjælpemidler: alle 
Forberedelsestid: 30 minutter 
Varighed: 30 minutter inkl. votering 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 point 
 
§ 38. Spanien og Latinamerika før 1800 (Spain and Latin America before 1800) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er på baggrund af læste tekster at introducere til centrale dele af Spaniens 
og Latinamerikas historie, kultur og samfundsforhold før år 1800 som historisk perspektivering af den 
senere historiske udvikling. På kurset læses et begrænset antal litterære værker og større korpora af 
sagprosatekster, der fortolkes i forhold til deres kulturelle og historiske egenart og repræsentativitet. 
Mindst en af teksterne skal vedrøre Latinamerika og mindst en af teksterne skal vedrøre den spanske 
Guldalder (1500-1700). Tilsvarende skal mindst en af teksterne være en litterær tekst og mindst en 
skal tilhøre det ikke-litterære register. Tekstlæsningen virker som punktnedslag i det historiske 
kontinuum, og der introduceres til periodens vigtigste historiske, kulturelle og samfundsmæssige 
karakteristika. Undervisningen i disciplinen forgår på hold og er en blanding af lærerstyret 
undervisning og gruppeoplæg med synopsis fra studenterside.  
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere en kortere, spansksproget tekst tilhørende en af de i 
undervisningen gennemgåede perioder, og kunne sætte denne ind i dens kulturelle og historiske 
kontekst. Der lægges vægt på at den studerende kan fremhæve tekstens repræsentative karakteristika 
og perspektivere læsningen i relation til idéhistoriske, politiske og / eller kulturelle særtræk. Synopsis 
skal indeholde referencer til relevante sekundærtekster der inddrages i præsentationen. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges i form af en individuel mundtlig eksamen på spansk med synopsis. Eksamen 
afholdes på baggrund af et tekstuddrag udvalgt af de studerende samt en synopsis med vejledende 
omfang på maks. 1-2 sider, som afleveres og godkendes af underviser senest 2 uger før eksamen. 
Eksamen består af en mundtlig præsentation på spansk af ca. 15 minutter samt en samtale styret af 
eksaminator i ca. 10 minutter.  
Prøveform: Prøven er en fri individuel mundtlig eksamen på spansk med synopsis.  
Varighed: 25 minutter samt 5 minutters votering 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Best. /ikke best. 
Vægtning: 10 point 
 
§ 39.  Tekstanalyse-1: introduktion til diskurs- og billedanalyse (Text Analysis 1: Introduction 
to Discourse and Picture Analysis) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende nogle elementære metodiske redskaber til analyse 
af forskellige former for kulturelle udtryk, her under visuelle udtryk og diskursiv praksis. På kurset 
introduceres til billedanalyse og til nogle centrale diskursanalytiske begreber, som bringes i 
anvendelse overfor udvalgte billeder og tekster. Undervisningen i disciplinen foregår på hold og er en 
blanding af lærerstyret undervisning og studenteroplæg. I løbet af semestret afleveres et antal mindre 
skriftlige gruppeopgaver, der tager sigte på at anvende de præsenterede begreber i praktisk 
tekstanalyse.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne foretage en beskrivelse af et billede eller en kortere, spansksproget tekst, 
og kunne analysere denne som et visuelt tegn eller som diskursiv praksis.  
Der lægges vægt på at den studerende kan foretage en beskrivelse af den analyserede genstand med 
hensyn til dens formelle og genremæssige karakteristika, samt foretage en analyse der anvender nogle 
af teoriapparatets centrale begreber. Sigtet er at kunne forankre tekst eller billede i den sociale og 
historiske kontekst.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Tilstedeværelse med aktiv deltagelse. Aktiv deltagelse indbefatter ud over tilstedeværelse til 
minimum 75% af undervisningen aflevering og godkendelse af 2 ud af tre skriftlige opgaver på dansk.  
Prøveform: Aktiv deltagelse.  
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået / ikke bestået. 
Vægtning: 5 point 
 
§ 40.  Tekstanalyse-2: introduktion til litterær analyse (Text Analysis 2. Introduction to Literary 
Analysis) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende nogle basale metodiske redskaber til analyse af 
litterære tekster, der præsenteres i deres teoretiske sammenhæng. På kurset introduceres centrale 
begreber fra forskellige litteraturteoretiske traditioner, som bringes i anvendelse overfor udvalgte 
tekster. Der lægges vægt på at studere samspillet mellem tekstens formsprog og periodens kulturelle 
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egenart. I løbet af semestret afleveres et antal mindre skriftlige opgaver, der tager sigte på at anvende 
de præsenterede begreber i praktisk tekstanalyse. Undervisningen i disciplinen foregår på hold og er 
en blanding af lærerstyret undervisning og gennemgang af skriftlige besvarelser. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne foretage en beskrivelse af en kortere, spansksproget tekst (et digt, en 
novelle, et romanuddrag eller en dramatisk scene). Der lægges vægt på at den studerende kan foretage 
en beskrivelse af teksten med hensyn til dens formelle og genremæssige karakteristika, samt foretage 
en analyse med udgangspunkt i nogle af disciplinens centrale områder (f.eks. narrativ struktur, 
udsigelse, tematik, stilistik eller retorik).  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig hjemmeopgave på 8-10 sider på dansk eller spansk efter eget valg. 
Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Der beregnes 8-10 sider pr. studerende. 
Prøveform: Bunden skriftlig opgave  
Varighed: 1 uge 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
Prøven er en del af 1. årsprøven 
 
§ 41. Modulet i Interkulturel formidling består af følgende discipliner: 

• Version og oversættelse  
  
§ 42. Modulet i Interkulturel formidling giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Evne til at oversætte korrekt til spansk samt fejlfrit, situations og genretilpasset til dansk.  
• Kendskab til de basale strukturelle forskelle på spansk og dansk. 
• Kendskab til elementær oversættelses- og kommunikationsteori.  
• Evne til at målrette en oversættelse til en konkret målgruppe med bevidst anvendelse af 

stilistiske redskaber og kontekstrelaterede kommentarer.  
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne anvende kendskabet til sprogenes strukturelle forskelle i oversættelsen af tekster begge 
veje. 

• Kunne arbejde bevist og nuanceret med begge sprog i forhold til genrespecifikke og 
målgrupperelevante kriterier. 

• Kunne arbejde interdisciplinært ved at anvende kendskab til kultur og historie i den konkrete 
oversættelsespraksis, således at denne fremstår som kulturformidling på en teoretisk 
reflekteret måde. 

 
§ 43. Oversættelse og Interkulturel Formidling (Translation Studies) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at forberede den studerende på rollen som kulturformidler med afsæt i 
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oversættelsespraksis. Der arbejdes med oversættelse fra spansk til dansk og fra dansk til spansk af 
forskellige typer af tekster, typisk moderne, litterær fiktion eller essayistik og sagprosa. Sprogligt 
dækker disciplinen et overblik over de strukturelle forskelle på de to sprog, samt en praksisdel. 
Praksisdelen omfatter på den ene side opøvelsen af korrekt dansk sprogbrug, herunder grammatik og 
tegnsætning og sikkerhed i genre og stilvalg, og på den anden side beherskelsen af morfologi og 
syntaks på spansk samt indøvelsen af idiomatiske udtryk. Desuden omfatter disciplinen en indføring i 
elementær oversættelses- og kommunikationsteori.  
Undervisningen foregår som holdundervisning med skriftlige opgaver.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne oversætte dansk normalprosa til korrekt spansk og spansk normalprosa til 
fejlfrit, situationsbestemt og genretilpasset dansk. Der kræves et overblik over de centrale strukturelle 
forskelle mellem dansk og spansk, og den studerende skal kunne kommentere egne fejl og begrunde 
de valg som er truffet som løsning. Endelig fordres der en kort refleksion over den valgte strategi bag 
hver enkelt oversættelse, baseret på elementære oversættelses- og kommunikationsteoretiske 
overvejelser. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der kan vælges mellem to prøveformer: 
 
Prøve 1: 
Eksamen består i en kombination af aktiv deltagelse og bunden individuel hjemmeopgave. Aktiv 
deltagelse indbefatter ud over tilstedeværelse til minimum 75% af undervisningen aflevering af en 
portfolio med et antal opgaver, svarende til halvdelen af de på holdet udleverede skriftlige opgaver. 
Hver af oversættelserne suppleres med en kommentar hvori den studerende kommenterer og 
begrunder de trufne valg samt reflektere herover ud fra kendskabet til de strukturelle forskelle mellem 
de to sprog samt ud fra oversættelsesteoretiske og kulturelle, formidlingsmæssige hensyn. Fristen for 
aflevering af portfolio fastsættes ved opslag, og portfolio skal kunne opnå bedømmelsen bestået.  
Til eksamen stilles den studerende en opgave der indeholder to mindre tekststykker (højst 800 
typeenheder hver) på hhv. spansk og dansk. Prøven består i at oversætte begge tekster samt i en 
kommentar at begrunde de trufne valg og reflektere herover ud fra kendskabet til de strukturelle 
forskelle mellem de to sprog samt ud fra oversættelsesteoretiske og kulturelle, formidlingsmæssige 
hensyn. 
Prøveform: Tilstedeværelse og bunden individuel hjemmeopgave. 
Varighed: 48 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
Prøve 2: 
Den studerende stilles en opgave der indeholder to tekststykker (højst 800 typeenheder hver) på hhv. 
spansk og dansk. Prøven består i at oversætte teksten samt i en kommentar at begrunde oversættelsen 
af bestemte understregede passager samt at reflektere herover ud fra kendskabet til de strukturelle 
forskelle mellem de to sprog samt ud fra oversættelsesteoretiske og kulturelle, formidlingsmæssige 
hensyn. 
Prøveform: Prøven aflægges som en bunden skriftlig eksamen. 
Hjælpemidler: Alle 
Varighed: 5 timer 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point. 
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§ 44 Modulet Studium Generale består af følgende discipliner 

• Studium generale 
 
§ 45 Modulet videnskabsteori skal give den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til humanistiske teoridannelser og arbejdsmetoder med relevans for fagenes 
centrale discipliner indenfor sprog, litteratur, kultur og historie. 

• Kendskab til diskussionen om humanistisk videnskabelighed samt forholdet mellem 
humanvidenskab og naturvidenskab 

• Færdigheder i at analysere teoretiske tekster og perspektivere disse i forhold til de 
humanvidenskabelige problemstillinger, som præger den faglige tilgang til studiet af 
sproglige, litterære, kulturelle og historiske emner. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne analysere og diskutere grundlæggende teoretiske forskelle i tilgangen til centrale 
humanvidenskabelige problemstillinger. 

• Kunne diskutere nutidens begreber om videnskab i relation til disse teoretiske positioner. 
 
§ 46 Studium Generale (Philosophy of Science) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende et elementært kendskab til de væsentlige teorier 
og metoder der har præget fagets centrale discipliner, samt til disses epistemologiske baggrund. 
Undervisningen finder sted som øvelser, hvor grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger 
først fremlægges i oversigtsform for så efterfølgende i forbindelse med analyse og diskussion af 
eksemplariske tekstuddrag at blive konkretiseret. 
 
Stk 2. Faglige mål. 
Den studerende skal kunne redegøre for centrale forskelle i forskellige humanvidenskabelige 
traditioner med hensyn til videns- og videnskabsopfattelse. Der lægges vægt på at den studerende kan 
modstille forskellige positioner og eksemplificere disses anvendelse inden for fagets discipliner. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende prøves i videnskabsteoretisk analyse og bestemmelse af forelagt, læst tekst. Eksamen 
består af en bunden, skriftlig hjemmeopgave. Den studerende gives valget mellem to forskellige 
opgaver. Hver opgave består af et tekstuddrag og et eller flere medfølgende spørgsmål. På denne 
baggrund skal den studerende give en karakteristik af teksten og perspektivere denne i relation til 
andre teoretiske positioner. 
Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave 
Varighed: 3 dage 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 10 ECTS 
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§ 47 Modulet Frie opgaver omfatter følgende discipliner 

• Tværfagligt introduktionsprojekt  
• Valgfag 
• Semesteropgave 

 
§ 48. Modulet Frie opgaver giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kunne afgrænse et emne egnet til undersøgelse. 
• Kunne anvende biblioteket og dets elektroniske søgemuligheder til at skaffe relevant 

materiale. 
• Kunne demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for fagområdet. 
• Kunne strukturere et stof, belyse det fra forskellige vinkler samt konkludere på en 

undersøgelse. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne foretage analyser af en tekst eller andet empirisk materiale ved brug af videnskabelige 
metoder. 

• Kunne formulere og formidle komplekse problemstillinger målrettet i forhold til en 
modtagergruppe 

• Kunne anvende fagets metoder, herunder bibliografiske referencesystemer 
• Kunne overholde en deadline 
• Kunne strukturere egen læring. 

 
§ 49.  Tværfagligt introduktionsprojekt (Interdisciplinary Introductory Project) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at introducere den studerende til sammenhængen mellem fagets 
forskellige discipliner. Disciplinen forudsætter at der i disciplinerne Sprogfærdighed, Sprogteori-1, 
Version og Latinamerika efter 1800 arbejdes med de samme tekster i den første måned, således at den 
studerende får et indtryk af hvordan hver af disciplinerne bidrager til forståelsen af forskellige 
aspekter af disse tekster. Hovedparten af disciplinen henter således sin undervisningsvægt i andre 
discipliner, men suppleres med et fælles refleksionsrum for alle fagets discipliner, hvor faget 
diskuteres som en interdisciplinær og tværfaglig praksis. Desuden introduceres til litteratursøgning og 
opgaveskrivning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne argumentere for sammenhængen mellem fremmedsprogsuddannelsernes 
discipliner med udgangspunkt i arbejdet med tekster. Desuden skal den studerende kunne 
dokumentere evnen til at søge og finde relevant litteratur. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen består i aktiv deltagelse som ud over tilstedeværelse til minimum 75 % af undervisningen 
indbefatter aflevering af en portfolio. Efter den første måneds studier samler den studerende sine 
øvelser og noter fra fagets øvrige discpliner i en portfolio, der forsynes med en kommentar på dansk 
om hvordan hver af disciplinerne bidrager til forståelsen af forskellige aspekter af de læste tekster. En 
enkelt af disse vælges ud og gøres til genstand for en litteratursøgning, på baggrund af hvilken der 
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etableres en bibliografisk liste med angivelse af hvor de anførte værker kan findes. 
Prøveform: Undervisningsdeltagelse 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået / ikke bestået. 
Hjælpemidler: alle 
Varighed: 1 måned 
Vægtning: 5 point 
 
§ 50. Valgfag (Electives) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at den studerende supplerer sine obligatoriske discipliner fra BA-
uddannelsen med studier der enten supplerer eller uddyber bestemte aspekter af grundfaget. 
Disciplinen kan aflægges uden for faget, eller den kan tages som en emneprøve inden for faget hvor 
den studerende får lejlighed til at fordybe sig inden for et nærmere afgrænset spørgsmål i relation til 
en af fagets discipliner (sprog, litteratur eller kultur og historie). Tages valgfaget som en prøve inden 
for egen studieordning skal dette ske i relation til undervisning udbudt på spanskfaget eller på SLK. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne afgrænse et emne i relation til det valgte kursus’ overordnede tema, og 
formulere et problem egnet til undersøgelse. Den studerende skal være i stand til selvstændigt at søge 
sekundærlitteratur, til at strukturere sin undersøgelse, samt til at kunne argumentere for sine 
konklusioner på en klar og forståelig måde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri skriftlig hjemmeopgave på ca. 10 sider på dansk. Emnet skal ligge inden 
for rammerne af det på kurset gennemgåede emneområde, det skal være godkendt af vejleder og 
knyttes til den anvendte faglitteratur. 
Prøveform: Fri skriftlig individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med 
andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, 
kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Der beregnes 10 sider pr. studerende. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point  
 
§ 51. Semesteropgave (Semester Project) 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med semesteropgaven er at give den studerende mulighed for at uddybe bestemte aspekter af 
grundfaget inden for en af de metodisk-teoretiske komponenter i tilknytning til uddannelsens 
litteratur- og kulturstudier. Gennem et mere detailorienteret studium af et enkelt afgrænset problem 
fokuseres der på evnen til at anvende fagets teoretisk-metodiske redskaber på et empirisk materiale. 
Semesteropgaven skrives i tilknytning til de kurser som udbydes af spansk studienævn eller af SLK 
som valgfag, og kan udformes enten som en traditionel universitetsopgave hvis genre er bestemt af 
det videnskabelige paper, eller som et eksempel på populærformidling. For at kunne indstille sig til 
prøven i semesteropgave skal den studerende have bestået eksamenerne i Tekstanalyse 1+2. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne give en teoretisk reflekteret analyse af et afgrænset problem, som 
formidles målrettet i forhold til en given modtagergruppe 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en skriftlig hjemmeopgave på 8-10 sider på dansk eller spansk efter eget valg. 
Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
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bedømmelse. Opgaven skal i så fald omfatte 8-10 sider pr. studerende. Emnet skal være godkendt af 
vejleder og knyttes til den anvendte faglitteratur.  
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.  
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 52. Modulet Bachelorprojekt omfatter følgende discipliner 

• Bachelorprojekt  
 
§ 53. Modulet Bachelorprojekt giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kunne afgrænse et emne og formulere et problem egnet til undersøgelse. 
• Kunne anvende biblioteket og dets elektroniske søgemuligheder til at skaffe relevant 

materiale. 
• Kunne demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for fagområdet 

samt reflektere over den anvendte teoris videnskabsteoretiske eller videnskabshistoriske 
egenart.. 

• Kunne strukturere et stof, belyse det fra forskellige vinkler samt konkludere på en 
undersøgelse. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne foretage analyser af en tekst eller andet empirisk materiale ved brug af videnskabelige 
metoder. 

• Kunne anvende fagets metoder, herunder bibliografiske referencesystemer 
• Kunne foretage analyser af en tekst eller andet empirisk materiale ved brug af videnskabelige 

metoder. 
• Kunne arbejde på tværs af fagets etablerede discipliner 
• Kunne overholde en deadline 
• Kunne strukturere egen læring. 

 
§ 54. Bachelorprojekt (Bachelor’s Project) 
Faglige mål 
Den studerende skal kunne dokumentere færdighed i at beskrive, formulere og formidle 
problemstillinger og resultater i en videnskabelig sammenhæng, kunne foretage analyser ved brug af 
videnskabelig metode, kunne demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier og begreber inden for 
fagområdet samt reflektere over den anvendte teoris videnskabsteoretiske eller videnskabshistoriske 
egenart. Den studerende skal have bestået samtlige BA-grundfagets øvrige moduler for at kunne 
indstille sig til eksamen i BA-projekt. 
 
Stk. 2. Eksamensbestemmelser 
Emnet til Bachelorprojektet kan hentes i samtlige af fagets discipliner. Projektet er en fri 
hjemmeopgave på 15 sider, der skrives på dansk eller spansk efter eget valg. Opgaven følges af et 
resumé i et omfang af en halv til en hel side. Hvis opgaven skrives på spansk affattes resumeet på 
dansk og omvendt. Resuméet indgår modificerende i bedømmelsen. Projektet skal godkendes og 
udarbejdes efter aftale med vejleder.  
 



 

 21

Prøveform: Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering 
og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Der beregnes 15 sider pr. 
studerende. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 55. Ordningen træder i kraft 1. september 2005. 
 
§ 56. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 

 1999-studieordningen   2005-studieordningen 
 revideret august 2004 
 
Basisspansk Læsefærdighed 
Prøve i litteratur Skriftlig Udtryksfærdighed 

+Mundtlig Udtryksfærdighed 
Spansk kulturhistorie 
Spanskamerikansk kulturhistorie 
Prøve i litteratur 

KLT 1, 2 og 3 samt 
Skriftlig Udtryksfærdighed 
+Mundtlig Udtryksfærdighed 

Spansk kulturhistorie 
Prøve i litteratur 

KLT 2 og 3 samt  
Skriftlig Udtryksfærdighed 
+Mundtlig Udtryksfærdighed 

Spanskamerikansk kulturhistorie 
Prøve i litteratur 

KLT 1 og 3 samt  
Skriftlig Udtryksfærdighed 
+Mundtlig Udtryksfærdighed 

Tekstanalyse Tekstanalyse 1 og 2 
Version og oversættelse Oversættelse og Interkulturel 

Formidling 
Grammatik Grammatik og sprogforståelse 1+2 
Videnskabsteori Studium Generale 
Bachelorprojekt Bachelorprojekt 

 
§ 57. Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer Tværfagligt introduktionsprojekt, 
Valgfag og Semesteropgave. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005.  
 
Ændring af § 32 stk. 3, § 43, stk. 3 og § 51 stk. 3 godkendt af Dekanen december 2006. 
Ikrafttræden 1. februar 2007. 
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Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2, 3 og 4, § 33 stk. 2 og 3, § 
36 stk. 2 og 3, § 37 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2, § 39 stk. 2, § 40 stk. 2 og 3, § 43 stk. 2 og 3, § 
46 stk. 2, § 49 stk. 2, § 50 stk. 2 og 3, § 51 stk. 2 og 3 og § 54 stk. 1 og 2 godkendt af 
Dekanen juli 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
 
Ændring af § 37 stk. 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 
2007. 
 
 
 


