
  

 

 

Vejledning til vejledere        

vedr. de emneopdelte bachelorprojekter på medicin 

Fra studieordningens bestemmelser om bachelorprojektet: 

Formål: 

Målet er, at den studerende selvstændigt kan behandle, analysere og diskutere en medicinsk 

problemstilling. Den studerende skal lære målrettet at skaffe sig ny information og vurdere dens kvalitet. 

Herudover skal de studerende opnå indsigt i den videnskabelige forskningsproces samt præsenteres for 

videnskabsetiske og videnskabsteoretiske forhold. 

Mål:  

Den studerende skal kunne: 

 Analysere sundhedsvidenskabelige problemstillinger systematisk og kritisk på basis af 

generelle forhåndskundskaber og nyindsamlet litteratur 

 Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden 

 Diskutere, vurdere og formidle resultater fra sundhesvidenskabelig litteratur 

 Reflektere over videnskabsetiske og videnskabsteoretiske aspekter 

Prøveform: 

Ekstern gradueret hjemmeopgave med beskikket censur (7-trins-skalaen). 

Om aflevering og format står der endvidere i studieordningen som er de gældende regler: 

Flere studerende kan i fællesskab aflevere en bacheloropgave, dog således at den enkelte varetager et delområde. Hvis to 

eller tre studerende vælger at aflevere en gruppeopgave, så skal problemformulering, indledning og konklusion laves i fællesskab, 

medens de øvrige afsnit markeres entydigt med initialer for den studerende, der har udarbejdet det pågældende afsnit; således at 

det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af hver enkelt studerende. 

Opgavens omfang pr. studerende er max. 10 normalsider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. bilag og noter, men ekskl. 

indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé og tabeller/figurer. Det faglige indhold vægter tungest, men resume samt stave- og 

formuleringsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.Bacheloropgaven skal skrives på 

engelsk.Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. 

 

Aflevering af emneopdelt bachelorprojekt: 
Sker i systemet DIGITAL EKSAMEN (digitaleksamen.au.dk)  

senest  

Mandag i den 15. undervisningsuge kl. 12.00 – i forårssem. fraregnes påskeugen (dvs. 16. 

undervisningsuge ). 

De studerende kan orientere sig på studieportalen vedr. eksamen, frist m.m.  (studerende.au.dk – under 

MEDICIN). 

 

Kontaktperson til  HE Studier: Ulla Schmidt – us@au.dk – tlf. 871 68367 
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Karakterfrist:  2 – 3 weekender efter afleveringsfristen – datoen oplyses af HE Studier og vil også fremgå 

inde på den pågældende eksamen i systemet Digital eksamen. 

Vejleders forpligtelser i forbindelse med opgaveforløbet: 

Vejlederen forpligter sig til efter aftale at være til rådighed for den studerende i tiden op til afleveringen  

 Det er vejlederens ansvar at sikre det faglige niveau 

 Vejleder bør sikre, at det er muligt for den studerende at overholde gældende frister og regler 

Spørgsmål af faglig karakter rettes til kursusansvarlige, lektor  Tove Christensen, tchr@biomed.au.dk – tlf.  

87167845. 
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