
Cand.ling.merc. i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation – Amerikanske studier 

Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation – amerikanske studier er en 

toårig overbygning i det valgte fremmedsprog i kombination med profileringsområdet amerikanske studier. 

Den bygger videre på den treårige bacheloruddannelse i erhvervssprog og international 

erhvervskommunikation med fremmedsproget som det ene kernefag og et andet fremmedsprogligt eller et 

ikke-fremmedsprogligt fag som kernefag nr. 2. 

Valget af profileringsområde på kandidatuddannelsen er ikke betinget af at den studerende har beskæftiget 

sig med samme fagområde på bachelorstudiet, men det anbefales idet undervisningen på 

profileringsområderne er tilrettelagt med en faglig progression i forhold til bachelorstudiet. 

Uddannelsen består af følgende elementer 

 en sprogblok i fremmedsproget svarende til 30 ECTS-point 

 et profileringsområde – amerikanske studier – svarende til 30 ECTS-point  

 valgfag svarende til 30 ECTS-point  

 et kandidatspeciale svarende til 30 ECTS-point  

 

Overordnede uddannelsesmål for cand.ling.merc. 

Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation skal på baggrund af et 

gennemført bachelorstudium udvikle de studerendes erhvervssproglige og kommunikative kompetencer til 

på højt videnskabeligt niveau: 

 at varetage specialistfunktioner der forudsætter viden om og færdigheder i at identificere, analysere og 

løse sproglige og kommunikative problemstillin ger i relation til planlægning og administration 

 på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder at udføre og vurdere opgaver inden for formidling og 

vidensproduktion på dansk og det valgte fremmedsprog i virksomheder, organisationer samt i den 

offentlige sektor 

 at arbejde med forskningsopgaver inden for studiets relevante områder. 

Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation giver de studerende 

mulighed for at kombinere den erhvervssproglige kompetence i et fremmedsprog med et af studiets øvrige 

fagområder. Derudover vil de studerende kunne udbygge deres individuelle kompetenceprofil gennem 

valgfag. 

 

Sprogblok 



I uddannelsens obligatoriske sprogblok arbejdes der med moderne sprog i en professionel kontekst med 

henblik på sprogligt orienterede arbejdsopgaver inden for selvstændig sprogproduktion, oversættelse og 

andre typer af formidling på dansk og fremmedsprog. Fremmedsproget kan være et af følgende: engelsk, 

fransk, spansk og tysk. 

Uddannelsesmål for sprogblokken 

Kandidaterne skal kunne indgå aktivt i virksomheders, organisationers og institutioners internationale 

aktiviteter, dvs. varetage og indgå i løsningen af disses sproglige formidlingsopgaver i forbindelse med 

intern og ekstern kommunikation på det valgte fremmedsprog samt dansk. Kandidaterne skal bl.a. kunne 

 planlægge, udarbejde og udføre formidlingsopgaver i forbindelse med virksomheders, organisationers 

og institutioners internationale aktiviteter. Denne formidling omfatter alle typer af dokumentations-, 

informations- og præsentationsmateriale – mundtligt og skriftligt, herunder elektronisk 

 forberede, deltage i og følge op på møder og forhandlinger som sproglig formidler og sparringspartner 

 med henblik på en nærmere defineret målgruppe formidle og oversætte tekster der forudsætter 

fagindsigt og viden om komplekse erhvervsrelevante emner. 

 

Faglige mål for sprogblokken 

Med henblik på varetagelse af specialistfunktioner som formidler, oversætter og sagsbehandler i 

forbindelse med virksomheders, organisationers og institutioners internationale aktiviteter skal 

kandidaterne 

 besidde høj mundtlig og skriftlig kompetence på dansk og fremmedsproget i komplekse 

kommunikationssituationer. Denne kompetence omfatter bl.a. beherskelse af de pragmatiske 

konventioner og de sproglige normer der gælder for givne typer af erhvervsrelateret kommunikation 

 have teoretisk viden om sprog og tekst og kunne anvende denne viden dels analytisk og metateoretisk, 

dels praktisk og anvendelsesorienteret 

 have omfattende viden om kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i de på gældende 

fremmedsprogsområder samt kunne analysere disse og sammenligne dem med danske forhold. 

 

Uddannelsesmål for Amerikanske Studier 

Kandidaterne skal kunne varetage specialistfunktioner i forbindelse med virksomheders, organisationers og 

offentlige institutioners internationale engagement i det engelsk- eller spansktalende Amerika samt 

generelt på det amerikanske kontinent. I forbindelse med danske og internationale erhvervs- og bistands- 

projekter skal kandidaterne bl.a. kunne 

 medvirke ved forhandlinger og andre løbende kommunikationsopgaver  



 indhente, analysere og vurdere relevant information 

 varetage projektledelsesfunktioner.  

 

Faglige mål for Amerikanske Studier 

Med henblik på varetagelse af disse erhvervsfunktioner skal kandidaterne have tilegnet sig en bred 

interdisciplinær viden om historie, kultur og markedsforhold i det spansk- og engelsktalende Amerika, 

herunder 

 have specialkendskab til udvalgte empiriske felter, der er geografisk og/eller tematisk definerede, inden 

for de amerikanske kontinenter samt vurdere og anvende denne specialviden i arbejdet med konkrete 

opgaver i forbindelse med virksomhedsengagementer, erhvervs- og bistandsprojekter 

 besidde en videnskabsteoretisk baseret forståelse af relevante teoridannelser inden for 

samfundsvidenskab og humaniora og på baggrund heraf fore- tage analyse, syntese og vurdering af 

relevante problemstillinger inden for udvalgte empiriske og teoretiske felter. 

 

Valgfag – herunder projektorienteret forløb 

Formålet med valgfagene er at give de studerende mulighed for individuel specialisering inden for 

uddannelsens overordnede mål, så de derved kan styrke deres personlige kompetenceprofil og udbygge 

deres erhvervskompetence. 

De studerende kan vælge at tage de valgfag der udbydes på CBS på kandidatniveau og på Summer 

University og som studienævnet har forhåndsgodkendt. Endvidere kan de studerende tage fag ved andre 

danske universiteter som meritstuderende eller få meritoverførsel af et udvekslingsophold på et 

udenlandsk universitet. Et valgfags indhold, målbeskrivelse og eksamensbestemmelser skal godkendes af 

studienævnet. 

Derudover kan studienævnet godkende, at et projektorienteret forløb (praktikophold) i en virksomhed eller 

organisation i Danmark eller udlandet ækvivaleres med et antal ECTS-point på uddannelsens valgfagsblok. 

 

Kandidatafhandling 

Specialet er en større, selvstændig, skriftlig afhandling, hvis emne skal ligge inden for de faglige områder 

som indgår i kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, og er 

genstand for den forskning som relaterer hertil. Den studerende kan frit vælge om emnet for 

specialeafhandlingen skal ligge inden for et eller inden for flere af de fagområder den studerende har 

beskæftiget sig med på uddannelsen. 


