
Bachelorprojekt og forskningsår 

Er du forskningsårstuderende, kan du aflevere et 15 ECTS empirisk bachelorprojekt i semesteret 

efter forskningsåret. Projektet er allerede godkendt i forbindelse med indskrivning på 

forskningsåret. 

OBS: Du kan ikke bruge forskningsåret til et 10 ECTS bachelorprojekt. Ovenstående kan således 

ikke lade sig gøre, hvis du har gennemført et valgfag på 5 ECTS.  

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig via samme formular, som ved andre 15 ECTS bachelorprojekter. Husk at 

sætte kryds ved forskningsår.  

Fristen for at udfylde formularen og dermed tilmelde dig et 15 ECTS empirisk projekt ligger 

umiddelbart inden den almindelige undervisningstilmeldingsperiode starter – se den aktuelle frist 

under afsnittet vedr. empiriske projekter. 

Når du har tilmeldt dig et 15 ECTS empirisk projekt skal du ikke prioritere hverken valgfag eller 

de øvrige 10 ECTS bachelorprojektemner. 

Aflevering 

Du kan først aflevere dit bachelorprojekt, når indskrivningen til forskningsåret (og dermed 

orloven) er afsluttet. Bachelorprojektet skal efterleve kravene til 15 ECTS empirisk 

bachelorprojekt, som beskrevet i studieordningen. 

Afleveringsfristen er den samme som for øvrige bachelorprojekter.  

Aflevering af bacheloropgave og publicering af artikel 

Bachelorprojektet må ikke bygge på en artikel, der er publiceret og dermed 

bedømt inden indlevering af bachelorprojektet.  

Det skyldes, at du ikke må bruge elementer, du allerede har modtaget kritik (bedømmelse) af i en 

(ny) eksamen (uretmæssig hjælp). Endvidere kunne bacheloropgaven opfattes som afskrift af 

artiklen (selvplagiat).  

Når du har indleveret din bacheloropgave, må du godt bruge det, der indgår i opgaven til at 

skrive en artikel. Du vil da ikke længere kunne ændre i bacheloropgaven på basis af den kritik, 

du ville få under review af artiklen. Der kan dog her være restriktioner for det pågældende 

tidsskrift, specielt hvis bacheloropgaven er tilgængeligt online - konsultér det pågældende 

tidsskrifts politik vedrørende dette. HE Studier offentliggør ikke de medicinske bacheloropgaver. 

Har du i denne forbindelse yderligere spørgsmål til din egen situation, er du velkommen til at 

spørge HE Studier – Ulla Schmidt: us@au.dk. 
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