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Orientering om godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye ud-
dannelse er godkendt til oprettelse: 
 

Ny kandidatuddannelse i Interkulturelle studier 
(spansk og spanskamerikansk) 

 
Uddannelsen blev d. 11. april 2014 foreløbigt godkendt efter prækvalifikation1. En 
foreløbig godkendelse gives på betingelse af efterfølgende positiv uddannelsesak-
kreditering. Med Akkrediteringsrådets afgørelse af d. 9. december 2015 om positiv 
akkreditering 2 er betingelsen opfyldt.  
 
 

 
Indhold 

 

 
Beskrivelse 

Dansk titel:  
 

Cand.mag. i Interkulturelle studier (spansk og spanskame-
rikansk) 

Engelsk titel: 
 

Master of Arts (MA) in Intercultural Studies (Spanish and 
Spanish American)  
 

Normeret studietid: 
 

120 ECTS. 
 

Sprog: 
 

Uddannelses udbydes på engelsk. 

Hovedområde: 
 

Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde. 
 

Takstindplacering: Heltidstakst 1. 
Aktivitetsgruppekode: 6343. 
 

Censorkorps: 
 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes cen-
sorkorpset for spansk. Det er muligt at supplere censor-
korpset, således at det samlede korps bl.a. dækker alle de 
fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen.  

                                                             
1 Afgørelsen kan ses på http://pkf.ufm.dk/ under ”Se ansøgninger” 
 
2 Afgørelsen kan ses på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside: http://akkr.dk/ under ”Afgørelser” 
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Koder Danmarks Statistik: 
 

UDD 3313 Interkulturelle studier i spansk og spanskameri-
kansk, kand. 2 år 
AUDD 3313 Interkulturelle studier i spansk og spanskame-
rikansk, cand.mag. 
 

Udbudssted: 
 

Aarhus 
 

Adgangskrav: 
 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende 
til kandidatuddannelsen: 
 
- Bacheloruddannelse i spansk og spanskamerikansk sprog, 
litteratur og kultur fra Aarhus Universitet 
- Bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur fra Køben-
havns Universitet 
- Bacheloruddannelse i spanske og spanskamerikanske 
studier fra Syddansk Universitet 
- En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 
tilvalg i spansk på minimum 45 ECTS-point 
- En humanistisk bacheloruddannelse med tilvalg i spansk 
på minimum 45 ECTS-point  
- En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 
minimum 45 ECTS-point inden for spansk 
- En humanistisk bacheloruddannelse med minimum 45 
ECTS-point inden for spansk 
- Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter med 
tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte 
- Udenlandske studerende med spansk som modersmål og 
med en samfunds- eller humanvidenskabelig bachelorud-
dannelse med fagelementer inden for fagområderne inter-
kulturel kommunikation og analyse; globaliserings- og 
kulturmødestudier eller internationale studier svarende til 
minimum 45 ECTS-point 
 
Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de stude-
rendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens 
studieordning samt universitetets hjemmeside, såfremt 
der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der 
anses som adgangsgivende til uddannelsen. 
 

Dimensionering/ 
maksimumramme: 

Da uddannelsen har udfordringer med markant og syste-
matisk dimittendledighed, er optaget på uddannelsen 
omfattet af et årligt maksimumsloft. Det årlige optag skal 
derfor ske inden for den udmeldte og godkendte ramme. 
  
Der henvises til ministeriets hjemmeside, hvor relevant 
information om de årlige optagslofter er tilgængelig:  
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-
uddannelse/dimensionering  
 



 

 Side     3/3 

Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 
 
 

Øvrige bemærkninger: 
 
 

Juridisk opmærksomhedspunkt: 
Ministeriet har noteret sig, at universitetet vil sørge for, at 
der for alle studerende på uddannelsen vil blive fastsat 
valgfag på mindst 10 ECTS-point, jf. § 21, stk. 3, nr. 2. 

 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede på e-mail: jso@uds.dk, hvis I har 
spørgsmål eller behov for yderligere information. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Sørensen 
Chefkonsulent 
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