
 

 

Prøvebestemmelser for modul 13 

Bachelorprojekt 

Prøvens formål Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læ-

ringsmålene for modul 13 i forhold til viden, færdigheder og 

kompetencer, der er beskrevet i læringsmålene for modulet jf. 

studieordningen. 

Prøveforudsætninger 

 

Alle forudgående moduler skal være bestået før den mundtlige 

del af modul 13 prøven.  

Prøvens form 

 

Modul 13 afsluttes med en ekstern mundtlig (gruppe-)prøve på 

baggrund af bachelorprojektet. Bachelorprojektet udarbejdes in-

dividuelt eller i grupper på 2-4 studerende. 

Er man mere end 4 personer så gælder de samme rammer, som 

ved 4-personers grupper. 

Tidsramme 

 

Bachelorprojektet afleveres i WISEflow.  

Dato for aflevering og mundtlig prøve fremgår af prøveoversigten 

på studienet.  

Kvitteringen på at projektet er uploadet eller registreret i UC-vi-

den skal afleveres samtidig med projektet som ekstra materiale i 

WISEflow. (Oplysninger om UC-viden findes på Studienet) 

Feltaftaler skal kunne fremvises hvis de efterspørges af eksami-

nator, men skal ikke uploades på ITSL eller i WISEflow.  

Med udgangspunkt i bachelorprojektet skal den studerende selv-

stændigt demonstrere, i hvilken grad modulets læringsmål er op-

fyldt, herunder vise, at have erhvervet sig kompetencer inden for   

socialt arbejde.  

I bachelorprojektet behandles en selvvalgt tværfaglig problem-

stilling med anvendelse af videnskabelig metode og inddragelse 

af erfaringer fra praksis. 

Til den mundtlige gruppeprøve afsættes følgende tid:  

 Individuel prøve: Prøven varer 30 minutter, votering og til-

bagemelding varer 10 minutter: I alt 40 minutter. 

 Prøve for 2-personers gruppe: Prøven varer 45 minutter, 

votering og tilbagemelding varer 15 minutter: I alt 60 

minutter. 

 Prøve for 3-personers gruppe: Prøven varer 60 minutter, 

votering og tilbagemelding varer 15 minutter: I alt 1 time 

og 15 minutter. 

 Prøve for 4-personers gruppe: Prøven varer 75 minutter, 

votering og tilbagemelding varer 20 minutter: I alt 1 time 

og 35 minutter.  



 

 
Hver studerende i gruppen holder indledningsvist 5 minutters 
oplæg.    

 

Tidsplan for den mundtlige prøve lægges på WISEflow efter af-
leveringsfristens udløb.  

 

Den enkelte studerende eller gruppen af studerende skal være ved prø-
verummet senest 45 min. før den prøvetid, som er angivet i tidsplanen af 
hensyn til evt. sygemeldinger / afbud mv. Dette gælder dog ikke den før-

ste studerende eller gruppe, der skal til prøve. 

 

Vejledning under Bachelorprojektet: 

1-persons gruppe:    3 lektioner 

2-personers gruppe: 3 lektioner 

3-personers gruppe: 4 lektioner 

4-personers gruppe: 4 lektioner 

Formkrav 

 

 

 

 

 

Bachelorprojektet formidles igennem et skriftligt projekt. Projek-

tet må udgøre: 

 For 1 studerende: max omfang på 72.000 anslag inkl. Mel-

lemrum (svarende til ca. 30 normalsider) + bilag 

 For 2 studerende: max omfang på 84.000 anslag inkl. mel-

lemrum (svarende til ca. 35 normalsider) + bilag. 

 For 3 studerende: max omfang på 96.000 anslag inkl. mel-

lemrum (svarende til ca. 40 normalsider) + bilag 

 For 4 studerende: max omfang på 108.000 anslag inkl. 

mellemrum (svarende til ca. 45 normalsider) + bilag 

Det er anslagene, der er endelig gældende. 

Forside, indholdsfortegnelse, fodnote og litteraturliste indgår ikke 

i antal anslag.  

Teksten skal være skrevet i tekststørrelse 12p med skrifttypen 

Times New Roman og linjeafstand 1½. Top og bund, højre og 

venstremargener 2,5. 

Der skal inddrages relevant litteratur, samt løbende kildehenvis-

ninger jf. APA-standard.  

Bemærk at tekst fra Modul 12-opgaven frit kan anvendes i bache-
lorprojektet. Det vil ikke blive betragtet som plagiat, såfremt der 
er angivet kildehenvisning. 

På forsiden af bachelorprojektet skal anføres:  



 

 

 Fornavn og efternavn for alle forfattere (gruppedeltagere), 

i alfabetisk orden efter efternavn.  

 En dækkende titel.  

 En forklarende undertitel hvoraf det fremgår, hvilken type 

undersøgelse der er tale om, hvilken målgruppe undersø-

gelsen vedrører, og hvilken eller hvilke kommuner, insti-

tutioner eller organisationer, der er samarbejdet med i 

undersøgelsesforløbet  

 Tid og sted (måned/år/Professionshøjskolen Absalon) med 

angivelse af modul og hold.  

 Projektvejleders navn.  

 Påfør om projektet må udlånes ”Ikke til udlån” eller ”Må 

gerne udlånes”  

Derudover skal der på projektets forside stå:  

”Bachelorprojektet er udarbejdet af socialrådgiverstuderende ved 

Professionshøjskolen Absalon som led i uddannelsesforløbet. Pro-

jektet foreligger urettet og ukommenteret fra Professionshøjsko-

len Absalons side, og er således udtryk for de studerendes egne 

synspunkter. Dette projekt – eller dele heraf – må kun offentlig-

gøres med forfatternes tilladelse.”  

Bachelorprojektets danske og engelske titel og den uddybende 

undertitel skal desuden registreres på omslaget i WISEflow, til 

brug for udarbejdelse af uddannelsesbevis. 

Resume:  

Bachelorprojektet skal indeholde et kort resumé på dansk og en-

gelsk svarende til ½ side per resumé. Resuméet indgår i projek-

tets antal anslag, og skal placeres før indholdsfortegnelsen.  

Relevante dele af de transskriberede interview skal vedlægges 

som bilag. På foranledning skal den studerende være i stand til 

at fremlægge lydfil af interviews. 

Vær opmærksom på, at en overskridelse af max anslag (inkl. 

Mellemrum) for gruppens størrelse kan influere negativt på be-

dømmelsen. Vejleder og censor er ikke forpligtet til at læse de 

overskridende sider. 

Litteratur Prøven tager udgangspunkt i relevant litteratur. 

Bedømmelse 

 

Modulet bedømmes individuelt med en karakter efter 7-trins ska-

laen. 

Prøven er bestået når den studerende har opnået bedømmelsen 

02. 



 

 

Beståede prøver kan ikke tages om. 

Bedømmelsesgrundlag Gruppens skriftlige projekt og præstationen ved den mundtlige 

prøve.   

Vurderingens fokus 

 

 

 

 

 

I relation til læringsmålene sættes der ved bedømmelsen fokus 

på: 

 Bachelorprojektets problemformulering, metode- og design-
overvejelser, teori- og empirivalg, og i projektets konklusion 
og resultat. 

 Bachelorprojektets faglige indhold 

 Den studerendes skriftlige stave og formuleringsevne 

 Den studerendes demonstration af kompetence til at om-
sætte teoretisk viden til praktisk socialt arbejde.  

Eksaminator og evt. censor Bachelorgruppens vejleder er eksaminator sammen med ekstern 

beskikket censor. 

Indstilling og afmelding til prøve Begyndelsen på et uddannelseselement er samtidig tilmelding til de tilhø-

rende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang.  

Den studerende kan ikke afmelde sig prøven, med mindre afmeldingen er 

begrundet i dokumenteret sygdom. Den studerende skal dokumentere sin 

sygdom med lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af den studerende.  

Dokumentationen skal være studieservice i hænde senest 5 hverdage ef-

ter prøvens afholdelse. 

Dokumenteres sygdom ikke rettidigt, anses prøven for Ikke bestået. 

Studerende, der ikke består første prøveforsøg, er automatisk tilmeldt 

omprøve. 

Omprøve Ikke beståede prøver kan tages om ved omprøve, som afholdes på et tid-

punkt fastsat af socialrådgiveruddannelsen.   

Den studerende har 3 prøveforsøg pr. prøve.  

Klagemulighed Eventuel klage over prøven skal være skriftlig og begrundet og skal være 

Uddannelsesservice i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven 

er bekendtgjort. 

Retsligt grundlag Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og 
erhvervsrettede videregående uddannelser. 
(Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 863 af 14/06/2022. 
 
Bekendtgørelsen om karakterskala ved uddannelser på Uddan-

nelses- og Forskningsministeriets område (Karakterskalabekendt-
gørelsen) BEK nr 1125 af 04/07/2022 

 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som soci-

alrådgiver. BEK nr. 766 af 24/06/2011 
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