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Præcisering af reglerne for projektorienteret 

forløbsopgave, bachelorprojekt og specialer 

på Audiologiuddannelserne 
 

Hvad er en projektorienteret forløbsopgave? 

Dette er en kort opgave/rapport der normalt beskriver et teoretisk emne. Da opgaven skal være meget 

kort, anbefaler vi at den fokusere på en lille del af et større emne.   

Eksempler: ”Hvordan diagnosticer man APD i Danmark”, ”Hvilken APD tests er der beskrevet i 

litteraturen”, ”hvad er auditiv neuropati” 

Opgaven vil ofte indeholde referencer til en håndfuld artikler og eventuelt en tekstbog eller to. Selvom 

opgaven skrives i forbindelse med et praktikforløb skal indholdet ikke nødvendigvis relatere til 

praktikforløbet. Selv hvis man indsamler data i løbet af praktikopholdet skal dette ikke inkluderes 

medmindre det er en nødvendig del af o0pgaven. Opgaven vil ofte kun indeholde et teoriafsnit, eventuelt 

afsluttet med en kort diskussion. Der er ingen metoder eller resultatafsnit. 

 

Hvad er en bachelorprojektopgave/et speciale 

Denne opgave/rapport er et større selvstændigt/gruppe projekt hvor I undersøger en problemstilling, 

diskutere den og konkludere på jeres undersøgelse. Den indeholder derfor både teori, metoder, resultater, 

diskussion og konklusion. Opgaven kan være teoretisk eller empirisk. 

 

Kan der være overlapning mellem projektorienteret forløbs opgave og bachelorprojektet? 

Det kan være meget svært at starte på et bachelorprojekt hvis man ikke ved noget om emnet. Hvis man 

f.eks. ønsker at skrive om otoakustiske emmisioner (OAE) er man normalt nødt til at læse nogle artikler om 

OAE før man kan gå i gang. Det projektorienterede forløb er en mulighed for at gøre dette systematisk 

inden I binder jer til det endelige projekt. Desuden er tidsrammen for afvikling af bachelorprojektet snæver 

pga. samtidige praktikforløb. Derfor anbefaler vi stærkt, at I ser på jeres projektorienterede forløb som en 

del af indledningen til jeres bachelorprojekt. Husk at anvende regler for citation, hvis dele af dit 

projektorienterede forløb anvendes direkte i bachelorprojektet. 

 

Skal mit projektorienterede forløbs opgave og bachelorprojekt have det samme emne? 

Nej! Det er kun et forslag fra vores side. I kan skifte emne og ønske ny vejleder mellem de to projekter hvis I 

finder ud af at der er et andet emne der er meget mere interessant. 

 

Må jeg kopiere teksten fra min projektorienterede forløbsrapport direkte ind i mit Bachelorprojekt? 

Ifølge reglerne for god akademisk praksis, - se nedenstående link- er et direkte citat eller en omskrevet 

tekst fra eget eller andres materiale/ opgaver/ noter, omfattet af reglerne om god akademisk praksis, og 

man skal således anvende gældende regler for citation, for at undgå eksamenssnyd. 
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Må jeg genbruge mine referencer fra min projektorienteret forløbsopgave/rapport i mit bachelorprojekt? 

Ja, men der skal også være nye referencer. Bachelorprojektet er langt mere omfattende og skal derfor 

indeholde flere referencer.  

http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/snyd 

 

Sæt dig grundigt ind i reglerne om eksamen og eksamenssnyd. Læs bl.a. om ”Genbrug af eget materiale” 

og ”Plagiering/kopiering”, samt god akademisk praksis. 

Citat fra SDU regelsættet, ”God akademisk praksis”: 

”Principper for citering:  
Direkte citat skal markeres som sådan ved fx anførselstegn eller kursiv.  
Fakta eller argumentation skal sættes som en note med præcis kildehenvisning.  
Alt materiale – fra bøger, nettet, noter, utrykt materiale – skal behandles efter ovennævnte regler.  
Genbrug af egne, tidligere opgaver skal behandles som øvrigt kildemateriale.” 
 
”Hvis du skriver af – direkte eller lettere omformuleret – fra en andens opgavebesvarelse, fra egen 
tidligere opgavebesvarelse, fra internettet eller en anden kilde, uden at du gør opmærksom på 
dette, så er det plagiering.” 

 

Læs derudover studieordningens tekst for det fag du skal eksamineres i.  

http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/snyd

