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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Kandidatuddannelsen i Latinamerikastudier 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 Latinameirkastudier 
 
§ 2. Formålet med kandidatuddannelsen er at  

• udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske 
kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,  

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer 
i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt 
arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere 
specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde,  

• kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. 
bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den 
studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, 
på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og metoder, der er 
relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. En kandidatuddanelse i Latinamerikastudier giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer. 
 
Kvalifikationer  
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for 
følgende områder: 

• Have grundlæggende kendskab til centrale problemstillinger i de latinamerikanske 
landes historie, herunder viden om latinamerikanske kulturer og globaliseringsprocesser 
i et historisk og komparativt perspektiv. 

• Evne til at anvende en relevant teori og metode på et givent samfundsfagligt problem i 
Latinamerika.  

• Færdighed i at anvende sit kendskab til en veldisponeret skriftlig fremstilling af emner 
inden for det moderne Latinamerikas lande på det kulturelle, det sociale eller det 
politiske plan. 

• Evne til at drage paralleller mellem det specifikke og det generelle i fagets forskellige 
problemfelter. 

• Færdighed i at analysere samfundsmæssig problemstilling i Latinamerika og arbejde 
kritisk med kildetekster og sekundærlitteratur. 

• Færdighed i at anvende, diskutere og sammenligne forskellige videnskabelige metoder i 
forhold til et komplekst stofområde. 
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Kompetencer  
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige 
og sociale kompetencer: 
 

• Kunne være i stand til på kritisk og reflekterende vis at arbejde med forskellige 
videnskabelige metoder og teorier inden for samfundsvidenskab. 

• Kunne analysere samfundsfaglige problemstillinger i Latinamerika og sætte dem i 
relation til et historisk udviklingsperspektiv. 

• Kunne give en argumenteret og veldisponeret skriftlig fremstilling af sin analyse og 
fortolkning. 

• Kunne formidle komplicerede problemstillinger, både selvstændigt og i grupper, rettet 
mod forskellige typer publikum - og på denne baggrund varetage rådgivende og  
formidlende funktioner inden for en række forskellige erhverv. 

• Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt indenfor begrænset 
tid og ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats.  

• Kunne arbejde tværfagligt på tværs af discipliner og faggrænser for derved at kunne 
indgå i samarbejdssituationer, hvor forskellige faglige kompetencer er repræsenteret. 

• Kunne søge relevant sekundærlitteratur i både trykte og elektroniske medier, samt 
• udvælge og strukturere primær – og sekundærlitteratur med henblik på en skriftlig 

formidling af et latinamerikansk emne. 
 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Latinamerikastudier forudsætter:  
 
Stk. 2. en bestået bacheloruddannelse med 2 års studier i spansk eller i brasilianske studier 
kombineret med 1 års supplering uden for disse. 
 
Stk. 3.en bestået bacheloruddannelse bestående af et andet centralt fag og et suppleringsfag i 
Latinamerika Studier, brasilianske studier eller spansk. 
 
Stk. 4. en bestået bacheloruddannelse i andre relevante humanistiske fag. 
 
Stk. 5. Ud over de generelle adgangskrav forudsætter kandidatuddannelsens i Latinamerika-
studier, kundskaber i spansk på C-niveau eller tilsvarende niveau og læsefærdighed på 
portugisisk, da der i undervisningen, ud over tekster på dansk og engelsk, vil blive anvendt 
materialer på disse to sprog. 
 
 
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  
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• 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 kandidatuddannelse i Latinamerikastudier består af 2 års studier  
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen 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.  Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) 
med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of Arts 
efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. 
 
 
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 eller 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) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
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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. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet 
defineret under de enkelte prøver. 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 3 
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 specialets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I 
beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
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 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 
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pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge 
uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres. 
 
§ 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. 
 En tekst fra før 1800 tæller 3-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. 
  
§ 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.  
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 
 
§ 23. Kandidatuddannelsen i Latinamerikastudier afvikles på 2 års studier 
 
Stk. 2: Da det ikke kan påregnes, at alt eksamensstof gennemgås i undervisningsform, 
forudsætter uddannelsen en høj grad af selvstudium. 
 
 
 
 
 



 7

Disciplin censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul I 
Samfundsfagligt emne 
 
Frit emne 
 
Globaliseringsprocesser i 
Latinamerika 

 
Ekstern 
 
Intern 
 
Intern 

 
20 
 
15 
 
15 

 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 
 

 
1. semester 
 
2.-semester 
 
2.-semester 

 
Modul II 
Kulturemne 
 
Brasiliens emne 

 
Intern 
 
Intern 

 
15 
 
15 

 
7-trinsskala 
 
Bestået/ikke-
bestået 

 
1. semester 
 
 
3.semester 

Modul III 
Valgfag/Praktik 

Intern 
 

10 
 
 

Bestået/ikke-
bestået 

3. semester 
 

Modul IV 
Speciale 

Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 

 
§ 24. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Modul I består af følgende discipliner: Samfundsfagligt emne, Globaliseringsprocesser i 
Latinamerika og Frit emne. 
 
Stk. 3. Modul II består af følgende discipliner: Kulturemne og Brasiliens emne. 
 
Stk. 4. Modul III består af Valgfag/Praktik   
 
Stk. 5. Modul IV består af Speciale.  
 
Stk.6. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller 
kandidatuddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og iht. 
den der gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 25. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Globaliseringsprocesser i Latinamerika 
når Samfundsfagligt emne er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Brasiliens emne, når prøven i 
Kulturemne er bestået. 
 
Stk. 3. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på 
kandidatuddannelsen er bestået. 
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§ 26. For uddannelsens 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: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver 
 
§ 27. Modul I indeholder følgende discipliner: Samfundsfagligt emne, Globaliseringsprocesser 
i Latinamerika og Fri emne  
 
§ 28. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationner og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 

• Evne til at diskutere og sammenligne forskellige tilgange til og synspunkter på en given 
historisk, kulturel eller sociologisk problemstilling i Latinamerika. 

• Evne til at reflektere kritisk over forskelle og ligheder mellem forskellige samfund 
herunder mellem det danske og de latinamerikanske. 

• Evne til at beskrive, analysere og vurdere samfundsforhold, samfundskonflikter og 
samfundsforandringer i Latinamerika og tage begrundet stilling til dem. 

• Evne til at belyse et emne fra forskellige faglige perspektiver. 
• Færdigheder i anvendelse og diskussion af videnskabelige metoder i forhold til et 

komplekst stofområde. 
 
Kompetencer:  

• Kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger selvstændigt, 
systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode. 

• Kunne vise og analysere hvorledes nutidige sociale problemer har rod i historiske 
processer og politiske valg. 

• Kunne foretage komparative analyser af samfundsmæssige fænomener. 
• Kunne fungerer som formidler mellem den danske og de latinamerikanske kulturer. 
• Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt indenfor begrænset 

tid og ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats. 
• Kunne anvende elektroniske hjælpemidler i sit arbejde, som f. eks. bibliografiske 

databaser og søgeværktøjer, med henblik på selvstændigt at skaffe sig relevante 
informationer. 

 
§ 29. Samfundsfagligt emne (Seminar option in History and Social Studies) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen skal udvikle den studerendes evne til at analysere og vurdere enten 
latinamerikanske historisk-politiske fænomener eller latinamerikanske sociokulturelle forhold. 
Undervisning foregår på hold og er en blanding af lærestyret undervisning, diskussion af 
tekster og oplæg fra studerende. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne placere den valgte problemstilling i et relevant historisk perspektiv, 
redegøre for valg af synsvinkel og fremgangsmåde samt vurdere begrebsapparatets relevans og 
eventuelle begrænsninger i forhold til stofområdet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksaminanden kan vælge mellem to prøveformer: 
a) Aktiv og regelmæssig deltagelse i et seminar tilrettelagt af Studienævnet for Spansk, 
Brasiliansk og Latinamerikastudier eller et ækvivalerende kursus godkendt af Studienævnet. 
Derudover skal der udarbejdes en fri skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgaven afleveres 
individuelt. 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. Opgaven skal være på 15 normalsider per studerende. 
Der må højst være tre studerende per opgave. Prøven aflægges på dansk eller spansk. 
Prøveform: Fri hjemmeopgave.  
Bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 20 point. 
 
b) For studerende, som ikke har deltaget aktivt i undervisningen består prøven i en bunden 
hjemmeopgave, af et omfang på ca.15 normalsider. Faglæreren stiller eksaminanden et 
eksamensspørgsmål inden for opgivet pensum på 700 sider. Der gives 14 dage til besvarelsen, 
der ikke kan udfærdiges som gruppeprøve. 
Prøveform: Bunden hjemmeopgave. 
Varighed: 14 dage. 
Bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 20 point. 
 
§ 30. Frit emne (Free seminar) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende vælger sit emne i forbindelse med den af Studienævnet for Spansk, Brasiliansk 
og Latinamerikastudier eller SLK udbudte emneundervisning, eller som selvstuderet emne 
efter aftale med en af fagets lærere. Det eneste indholdsmæssige krav, der stilles til den 
studerendes valg af frit emne, er at emnet er relateret til latinamerikanske forhold. Emnet kan 
således efter aftale med en faglærer eller vejleder være historisk-politisk, sociokulturelt, 
litterært eller det kan omhandle områder som filosofi, idehistorie, religion, film, arkæologi, 
kunsthistorie m.v. Undervisning foregår på hold og er en blanding af lærestyret undervisning 
og oplæg fra studerende. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal gøre rede for sit valg af synsvinkel og fremgangsmåde og vurdere 
begrebsapparatets relevans og eventuelle begrænsninger i forhold til problemstillingen. 
Den studerende skal dokumentere evne til, inden for et nærmere studeret område, at formulere 
væsentlige problemstillinger og sammenfatte sine arbejdsresultater i en sammenhængende og 
velunderbygget skriftlig fremstilling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består i en individuel, fri hjemmeopgave. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
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problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Der må 
højst være tre studerende per opgave og opgaven skal have et omfang af 15-20 per studerende. 
Prøven aflægges på dansk eller spansk. 
Prøveform: Fri hjemme opgave.  
Bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 15 point. 
 
 
 
§ 31. Globaliseringsprocesser i Latinamerika (Globalization process in Latin America) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at give den studerende metodiske og teoretiske forudsætninger for at 
beskæftige sig med det problemkompleks, som knytter sig til begrebet globalisering. Det være 
sig økonomisk internationalisering i Latinamerika, fattigdom og globalisering, kultur og 
globalisering, globalisering og bæredygtig udvikling, globalisering og national identitet, staten 
og globalisering osv. Den studerende vælger sit emne i forbindelse med det af studienævnet for 
Spansk, Brasiliansk og Latinamerikastudier udbudte seminar eller et ækvivalerende kursus 
godkendt af studienævnet. 
Undervisning foregår på hold og er en blanding af lærestyret undervisning, diskussion af 
tekster og oplæg fra studerende. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal kunne præsentere sit emne fra en kritisk og analytisk tilgangsvinkel i et 
valgt latinamerikansk land på basis af et godkendt pensum på min. 800 sider.  Den studerende 
skal give en argumenteret og veldisponeret skriftlig fremstilling af sin analyse og fortolkning. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Individuel bunden skriftlig hjemme opgave på 15 normalsider. Faglæreren stiller 
eksaminanden et eller flere spørgsmål inden for pensum. Prøven aflægges på dansk eller 
spansk. 
Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. 
Hjælpemidler: Alle. 
Varighed: Der giver 2 uge til besvarelsen. 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 point. 
 
§ 32. Modul II indeholder følgende discipliner: Kulturemne og Brasiliensemne. 
 
§ 33. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalificationer: 

• Indsigt i og viden om humanistiske analysemetoder, især inden for det historiske-
kulturelle område. 

• Dybtgående kendskkab til det centrale dele af de latinamerikanske landes kulturer, 
herunder Brasilien. 

• Evne til at relaterere aktuelle kulturelle spørgsmål i Latinamerika for disse landes 
historie. 
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• Evne til at sammenligne en bestemt problematik i to forskellige kontekster i 
Latinamerika. 

• Færdigheder i anvendelse og diskussion af videnskabelige metoder i forhold til et 
komplekst stofområde. 

• Evne til at belyse et emne fra forskellige faglige perspektiver. 
• Færdigheder i anvendelse og diskussion af videnskabelige metoder i forhold til et 

komplekst stofområde. 
 
Kompetencer: 

• Kunne reflektere kritisk over forskelle og ligheder mellem forskellige kulturer og 
samfund. 

• Kunne anvende forskellige kulturteorier i en konkret sammenhæng. 
• Kunne analysere kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger og arbejde kritisk 

med kildetekster og sekundærlitteratur. 
• Kunne identificere og fremskaffe materiale af relevans for besvarelsen af de spørgsmål, 

der er undersøgelsens udgangspunkter. 
• Kunne holde et fagligt oplæg som er velargumenteret og velstruktureret. 
• Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt indenfor begrænset 

tid og ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats.  
 
§ 34. Kulturemne (Seminar option in Cultural analyses) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen skal udvikle den studerendes evne til at analysere og vurdere latinamerikanske 
kulturelle fænomener og omfatter emner som f.eks. indianske kulturer, religiøs synkretisme, 
folkelige bevægelser og organisationsformer, kulturtraditioner, identitetsdannelse, regional og 
national kultur etc. Den studerende vælger sit emne i forbindelse med seminarer udbudt af 
studienævnet for Spansk, Brasiliansk og Latinamerikastudier, SLK eller som selvstuderet 
emne. 
Undervisning foregår på hold og er en blanding af lærestyret undervisning og oplæg fra 
studerende. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne dokumentere indsigt i de væsentligste problemstillinger indenfor det 
kulturelle område og skal kunne præsentere et emne fra en analytisk og kritisk tilgangsvinkel. 
Den studerende skal vælge et latinamerikansk land, analysere et kulturelt fænomen og 
sammenligne dette med en tilsvarende problematik i et andet latinamerikansk land. 
Eksaminanden opgiver et pensum på minimum 750 normalsider, som kan indeholde både 
teoretiske og ikke teoretiske tekster. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Bunden skriftlig prøve. Eksaminanden besvarer et af to spørgsmål, som eksaminator stiller 
inden for det opgivne petitum. Prøven aflægges på dansk eller spansk. 
Prøveform: Bunden skriftlig prøve. 
Hjælpemidler: Det opgivne pensum samt relevante ordbøger. 
Varighed: 4 timer. 
Bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskalaen. 
Vægtning: 15 point. 
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§ 35. Brasiliensemne(Seminar option on Brazil) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at sætte de studerende i stand til at tilegne sig viden om den 
historiske, kulturelle og politiske udvikling i Brasilien. Med udgangspunkt heri kan flere 
særlige emner studeres nærmere, det være sig en bestemt historisk periode, en særlig 
institutionsform, sociale bevægelser, demokratiseringsprocessen i Brasilien etc. Den 
studerende vælger sit emneområde som selvstuderet emne efter aftale med en af fagets lærere 
eller i forbindelse med det af Studienævnet for Spansk, Brasiliansk og Latinamerikastudier 
udbudte seminar. Undervisning foregår på hold og er en blanding af lærestyret undervisning, 
diskussion af tekster og oplæg fra studerende. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne dokumentere kendskab til brasilianske forhold inden for de sociale, 
politiske eller kulturelle områder og selvstændigt kunne beskrive, analysere og vurdere et 
fagligt problem på basis af et af faglæreren godkendt pensum på min. 750 normalsider, hvori 
der indgår materiale på portugisisk svarende til mindst 100 normalsider. Prøven aflægges på 
dansk, portugisisk eller spansk 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Emnet afvikles ved en mundtlig prøve på basis af en 1-2 siders synopsis godkendt af 
eksaminator(erne) senest 14 dage før eksaminationen. 
Prøveform: Mundtlig prøve. 
Varighed: 30 min. inklusiv censur. 
Bedømmelse: Intern, Bestået/ikke bestået. 
Vægtning: 15 point. 
 
§ 36. Modul III indeholder Valgfag/ Praktik.  
 
§ 37. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetence: 
 
Kvalifikationer:   

• Evne til at indrage forskellige vidensområder i løsningen af faglige problemstillinger og 
dermed opnå ny forståelse af et given genstandsområde. 

• Evne til at belyse et emne fra flere forskellige perspektiver og reflektere over 
perspektivets betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. 

• Evne til at indgå i tværfagligt sammarbejde med personer med andre uddannelses- og 
kompetenceprofiler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for 
andre fagområder. 

• Evne til at fungere som formidler mellen den danske og de latinamerikanske kulturer. 
 
Kompetencer: 

• Kunne arbejde selvstændigt og praksisorienteret og anvende faglig viden, metoder og 
færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed. 

• Kunne samarbejde tværfagligt med personer med andre uddannelsesbaggrunde om 
opnåelse af projektmål. 

• Kunne belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over 
perspektivets betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. 
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• Kunne identificere og definere et problemområde af forskningsmæssig interesse og 
undersøge det ud fra selvstændigt valgte vinkler. 

• Kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng og 
argumentere for på hvilke måder de kan bidrage i løsningen af konkrete opgaver for 
virksomheder. 

 
§ 38. Valgfag/Praktik (Electives/Trainee period) 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med Valgfag/Praktik er at give den studerende mulighed for fordybelse i centrale 
fagområder og samarbejde på tværs af faglige områder. Disciplinen kan aflægges som 
emneprøve inden for faget eller uden for faget. Tages valgfaget som en prøve inden for egen 
studieordning skal dette ske i relation til undervisning udbudt på SLK. 
Valgfag kan også afvikles som praktikophold i enten en virksomhed, ngo’er eller et 
udviklingsprojekt, der har relation til Latinamerika. Formålet med praktikken er at give den 
studerende mulighed for at arbejde med dele af fagets teori og metode i erhvervssammenhæng. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne afgrænse et emne i relation til det valgte område og kritisk 
behandle en bestemt problematik, der er relevant for det valgte fag eller praktikområdet. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af følgende to måder: 
a) Prøven aflægges som en individuel, fri skriftlig opgave på 15 sider, hvor emnet skal ligge 
inden for rammerne af det på kurset gennemgåede emneområde. 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. 
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 
Bedømmelse: Intern censur og bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 point.  
 
b) Prøven er individuel og aflægges gennem praktikophold med aflevering af en rapport på 15 
sider. 
Rapporten skal indeholde en formel beskrivelse af institutionen/virksomheden/jobfunktionen 
samt af hvordan de gennem studiet erhvervede kompetencer har bidrag til løsningen af de 
stillede opgaver. I særdeleshed ønskes der en refleksion over, hvordan de erhvervede 
kompetence samvirker i praksis. 
I rapporten redegøres for et eller flere forhold i forbindelse med praktikstedets organisation 
eller funktion.  
Prøveform: Individuel skriftlig rapport. 
Bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10 point.  
 
§ 39. Modul IV indeholder Speciale 
 
§ 40. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 

• Færdighed i grundig analyse, vurdering og refleksion i forhold til et udvalgt og 
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kompleks sammensat emneområde. 
• Vide om generelle og specifikke metoder inden for det valgte fagområde. 
• Færdighed i selvstændigt og kritisk at afgrænse, undersøge og analysere et nærmere 

fastlagt område med relation til Latinamerika. 
• Færdighed i at formidle komplekse problemstillinger på videnskabelig baggrund og i en 

akademisk form. 
• Kendskab til den for den valgt problemstilling relevante videnskabelige litteratur. 
• Selvstændig iagttagelse, analyse, argumentation og påvisning af sammenhænge inden 

for et kompleks stofområde. 
• Evne til klar fremstilling samt sproglig korrekt formulering. 

 
 Kompetancer: 

• Kunne analysere en konkret situation ved anvendelse af konkrete teorier og metoder. 
• Kunne vurdere og reflekterer over en given teori og metodes anvendelighed i en aktuel 

situation, dvs. foretage relevant valg af teori og metode. 
• Kunne inddrage og eller anvende andres erfaringer i forhold til en problemstilling. 
• Kunne analysere og håndtere komplekse problemstillinger og bruge teori og metoder i 

forhold til konkrete praksisser. 
• Kunne arbejde inden for de anerkendte konventioner for akademisk skriftsprog. 
• Kunne forstå den formelle forskel mellem egne idéer, andres idéer og citater og være 

konsekvent i benyttelsen af accepterede referencesystemer. 
 
§ 41. Speciale (Master’s thesis) 
Disciplinbeskrivelse 
Specialet er en større, selvstændig afhandling af videnskabelig karakter med et selvvalgt emne. 
Ved udarbejdelsen af specialet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige 
principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til 
selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for områderne kultur og 
samfundsforhold. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal kunne analysere og beskrive en faglig problemstilling, reflektere og 
konkludere/vurdere ud fra det gennemførte specialearbejde og reflektere over 
specialeprocessen. Som en del af dette skal den studerende demonstrere beherskelse af teorier 
og metoder inden for området kultur og samfundsforhold.  
Specialet skal indeholde et resumé på maks. 5 sider på dansk, hvis specialet er skrevet på 
spansk eller portugisisk, eller på spansk/portugisisk, hvis specialet er skrevet på dansk.. Den 
studerende kan også vælge at skrive resuméet på engelsk. Resumeet vil indgå i den samlede 
bedømmelse. 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Prøven er en individuel, fri skriftlig opgave på dansk eller spansk/portugisisk med et 
vejledende omfang på 60-80 sider ekskl. bibliografi og eventuelle bilag. Specialet kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af specialet, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 60-80 
sider per studerende. 
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Specialeområdet aftales med specialevejlederen, som i samråd med den studerende udformer 
opgavens titel senest 1 måned før aflevering. 
Prøveform: Individuel. 
Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 point. 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 42. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 43. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
 
1999-studieordningen    2005-studieordningen 
Latinamerikansktekster og kilder ·  - x- 
Samfundsfagligt emne   Samfundsfagligt emne  
Kulturanalyse     Kulturemne   
Frit Emne     Frit emne/eller valgfag 
Brasiliensemne    Brasiliensemne 
Udviklingsteori og udviklingsproblemer   Globaliseringsprocesser i Latinamerika 
Speciale      Speciale 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Redaktionel rettelse af § 5 foretaget august 2007. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 23 stk. 2, § 29 stk. 2 og 3, § 30 stk. 2 og 3, § 31 stk. 
2 og 3, § 34 stk. 2 og 3, § 35 stk. 2, § 38 stk. 2 og 3 og § 41 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen 
august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.   
 


