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SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, SPANSK:

ET INTERNATIONALT 
ORIENTERET SPANSKSTUDIUM
Hvis du er interesseret i det spanske sprog og kulturelle forhold i den spanskspro-
gede verden, er bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, Spansk (SIS 
Spansk) måske den uddannelse, du søger. SIS Spansk adskiller sig fra andre span-
skuddannelser ved at lægge vægt på kultur- og samfundsforhold samt den interna-
tionale dimension, dvs. den spansksprogede verdens relationer til andre lande og 
regioner.  

Den internationale dimension af uddannelsen 
gør, at der fokuseres på politiske, sociale, kul-
turelle og økonomiske forhold mellem nationer, 
organisationer og virksomheder. For at kunne 
arbejde professionelt inden for disse relatio-
ner beskæftiger du dig med international og 
interkulturel kommunikation som en del af SIS 
Spansk. Uddannelsen sigter med sin opbygning 
og sit indhold på et bredere jobmarked end de 
traditionelle spanskuddannelser.

Under hele uddannelsen får du gode mulig-
heder for at dyrke dine særlige interesseom-
råder og derved også mulighed for at skærpe 
din kvalifikationsprofil med henblik på at 
kvalificere dig til dit ønskejob. Det kunne fx 
være som projektmedarbejder i en hjælpeor-
ganisation eller som marketingmedarbejder 
med speciale i det spanske eller latinameri-
kanske marked.

JOB OG KARRIERE: Du får internationale  
karrieremuligheder med udgangspunkt i 
stærke spanskkompetencer
Inden for informationsarbejde, markedsføring, 
bistandsarbejde, turisme, kulturformidling 
og personaleuddannelse er kombinationen 
af kompetencer inden for sprog, kommuni-
kation, kultur, erhvervs- og samfundsforhold 
efterspurgt. Stærke kompetencer inden for 
spansk sprog er et godt udgangspunkt for en 
international karriere.

Din samlede professionelle profil afhænger af, 
hvilken kandidatoverbygning du vælger. En ba-
chelor i Sprog og Internationale Studier, Spansk 
giver adgang til en række forskellige kandi-
datuddannelser, hvor man har mulighed for at 
specialisere sig inden for et bestemt område.

Følgende fire kandidatuddannelse (alle 
engelsksprogede) ligger indholdsmæssigt 
tættest i forlængelse af SIS Spansk:
➝   Culture, Communication and Globalization 

(Kultur, kommunikation og globalisering) 
Denne uddannelse indeholder en speciali-
sering i ’Latin American studies’

➝   Development and International Relations 
(Udvikling og Internationale Relationer) 
Denne uddannelse indeholder en speciali-
sering i ’Latin American studies’

➝   European Studies (Europæiske Studier)
➝   Tourism (Turisme)

En bacheloruddannelse i Sprog og Interna-
tionale Studier, Spansk og en efterfølgende 
kandidatuddannelse åbner adgang for karrierer 
i eksempelvis:
➝   Internationale NGOer (humanitære, politi-

ske etc.)
➝   Internationale politiske organisationer
➝   Private virksomheder (fx inden for kommu-

nikation, policy-arbejde eller konsulentar-
bejde)
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