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Retningslinjer for opsplitning af projektgrupper  
 
En projektgruppe af studerende kan stoppe samarbejdet og dele sig op i mindre grupper, 
efter aktiv inddragelse af projektvejlederen, som beskrevet under punkt 1 i 
nedenstående regelsæt. 

Da vejledningsressourcer tildeles proportionalt med antallet af studerende, må 
omfanget af projektvejledning til de nye grupper forventes at være forholdsmæssigt 
mindre. 

Specielt skal studerende, der ønsker at lave et individuelt projekt, være opmærksomme 
på, at antallet af vejledningstimer vil være yderst begrænset (ca. 5-7 timer over et helt 
semester, ligesom der ikke kan forventes grupperum stillet til rådighed). 

Følgende regelsæt er gældende i forbindelse med ønske om opsplitning af en 
projektgruppe: 

1. Gruppens projektvejleder skal inddrages aktivt i processen og tages med på råd, 
i forsøg på at løse problemerne så opsplitning undgås, ligesom vejlederen skal 
modtage kopi af eventuelle skriftlige advarsler, som ekskluderingstruede 
medlemmer modtager fra den resterende del af projektgruppen (se pkt. 7). 
Semesterkoordinator, studienævnsformand og studieleder involveres kun i 
særlige tilfælde. 

2. Opsplitning kan senest finde sted 4 uger før projektaflevering. 
3. Studiesekretariatet skal informeres i forbindelse med opsplitning. 
4. Alle studerende i gruppen har lige ret til alt det materiale (dokumenter, 

prototyper, forsøgsopstillinger m.m.), der eksisterer på tidspunktet for 
opsplitningen. Dette betyder, at materialet kan tages med ud af gruppen. 

5. Det materiale, som de(n) studerende, der forlader eller ekskluderes af gruppen, 
tager med sig, kan ikke anvendes af eller overdrages til andre studerende, som 
man eventuelt vælger at indgå i en ny gruppe med.1 Således er dette materiale 
at betragte som de(n) studerendes eget – ikke noget, der kan indgå i 
projektarbejdet i nye gruppekonstellationer eller overdrages til andre 
studerende. 

6. Ved opsplitning deles den resterende vejledningstid mellem den 
tilbageværende gruppe og de(n) studerende, der forlader eller ekskluderes af 
gruppen. Der tildeles således ikke ekstra vejledning.  

7. Ved eksklusion skal hver af de(n) ekskluderede forud for eksklusionen have 
modtaget en skriftlig advarsel fra den resterende del af gruppen samt ikke have 
levet op til de i advarslen beskrevne genopretningskrav. I beskrivelsen af 
genopretningskravene skal perioden for genopretningen fremgå. Umiddelbart 
efter periodens udløb (som skal være før deadline for en evt. opsplitning) skal 
den resterende del af gruppen sammen med vejlederen afgøre om kravene er 
opfyldt.  

 

                                                        
1 Dette gælder dog ikke ubearbejdet datamateriale. Her har de(n) studerende, 
der forlader gruppen, ret til at anvende dette datamateriale også i et evt. videre 
projektsamarbejde med andre. 
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