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Kære studerende på HD 1. del 
 
På sidste semester af HD 1. del indgår ’Afsluttende projekt’ som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til 
en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer. 
 
Man kan aflevere opgaven i grupper på op til 4 personer. Der skal afleveres følgende antal sider (á 2.400 
anslag) afhængig af antallet af gruppemedlemmer: 
 

- 1 studerende: 30 sider 
- 2 studerende: 40 sider 
- 3 studerende: 50 sider 
- 4 studerende: 60 sider 

Afsluttende projekt er beskrevet i fagbeskrivelsen jf. https://kursuskatalog.au.dk for så vidt angår 
målsætning, centrale problemstillinger, læringsmål, eksamensmål o.lign. 
 
Afsluttende projekt indeholder følgende faser/milepæle (bør læses grundigt): 
 

1) Kick-off møde ved studiekoordinater Henrik B. Sørensen torsdag den 27. januar 2022 kl. 18. 
 

2) Formulering af emne og kontakt til en vejleder, der vil påtage sig vejledning inden for dette emne. 
Det er jer som studerende, der selv formulerer, udvikler og afgrænser emnet, og gerne i relation til 
den virksomhed og det job, I er ansat i. Når I vælger emne, skal I være opmærksomme på følgende: 

a. Vælg en problemstilling, der gør det muligt for jer at demonstrere, at jeres præstation lever 
op til en central del af de i fagbeskrivelsen viste lærings- og eksamensmål. 

b. Det teoretiske og metodiske grundlag er pensum fra HD 1. del, men det forventes generelt, 
at I inddrager teorier og modeller, der er relevante i forhold til den valgte problemstilling. 

 
3) Vi har kontakt til en række vejledere, der påtager sig vejledning i foråret 2022. Liste over disse med 

oplysning om navn, e-mailadresse samt fagområder bliver lagt op på Brightspace, når kurserne for 
foråret 2022 åbnes. 

 
4) For at etablere kontakt til en mulig vejleder er det væsentligt, at I beskriver jeres projekt. Dette skal 

ske ved at sende følgende til en mulig vejleder (se vejlederliste): 
a. Navn(e), studienr., email og tlf.nr. (på alle, hvis flere skriver sammen) 
b. Tentativ titel på projektet 
c. 1. En kort beskrivelse af problemstilling 

2. En foreløbig problemformulering 
3. Overvejelser om hvilken teori der vil blive anvendt 
4. Overvejelser om empirisk grundlag  
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/100760/Afsluttende-Projekt
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Vejleder melder tilbage med én af tre muligheder: accept af vejledningsopgaven, forslag til 
ændringer i projektbeskrivelse eller afslag på at være vejleder. Det sidste kan dels være begrundet i 
emnet, dels i manglende kapacitet. 

 
5) Den endelige vejledningsaftale skal inddateres i webformularen, som du finder på denne side: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/efteruddannelse-aarhus-bss/hd/afsluttende-projekt-
og-afgangsprojekt/  under punktet: ”Afsluttende projekt HD 1. del”. Den vil da blive sendt til 
Annette Mortensen, studieadministrator på HD 1. del. Ved spørgsmål kan du kontakte Annette på 
denne mail: amortensen@econ.au.dk.  Frist for endelig aftale om emne samt aftale om vejledning 
er fastsat til fredag den 4. februar 2022. 

 
6) Efterfølgende vil en liste med endelig vejledningsfordeling blive lagt på Brightspace. Dette vil være 

din endelige bekræftelse på aftalen.  
 

7) Der er herefter afsat 3 måneder til arbejdet med projektet. I denne proces er der løbende mulighed 
for vejledning. Vejledning kan ske pr. e-mail, telefon eller ved møder. Sørg for at bruge jeres 
vejleder bedst muligt, f.eks. ved altid at fremsende oplæg i god tid. 

 
8) En central milepæl er mandag den 16. maj 2022, der er sat som afleveringsfrist. Detaljer følger 

senere. 
 

9) Fremlæggelse samt mundtligt forsvar af det afleverede projekt finder sted primo juni 2022. 
 
 
God fornøjelse! 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik B. Sørensen, studiekoordinator, HD 1. del  
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