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Vedr. aflevering og upload af projektdokumentation 

Som et led i at gennemføre et projektmodul skal den enkelte gruppe aflevere og uploade projektdokumenta-
tion inden den af studiet fastsatte deadline. Der kan på de enkelte semestre være specifikke krav til projekt-
dokumentationen. Projektdokumentationen uploades i et system: Digital Eksamen (DE). For afgangsprojekter 
gælder, at disse skal være uploadet i det digitale projektbibliotek (DDPB). Upload til det digitale projektbiblio-
tek sker automatisk via DE. 

I det følgende gennemgås de krav, der gælder på tværs af semestrene. 

Deadline 

Senest én måned inde i semestret fastlægges en deadline for aflevering af projektdokumentation og studiese-
kretæren informerer studerende og vejledere om datoen.  Senest ved samme lejlighed informeres studerende 
af semestrets koordinator om specifikke krav til projektdokumentation på det pågældende semester. 

Der bevilges ikke udsættelse af frist for aflevering.1  Gruppen skal aflevere og uploade projektdokumentatio-
nen i den form, det har ved deadline.2 

For at et projekt kan anses for at være indleveret rettidigt, skal det være uploadet i DE inden deadline.     

Projektdokumentation 

Projektdokumentationen kan f.eks. have karakter af en rapport inkl. appendiks og bilag eller en videnskabelig 
artikel med tilhørende arbejdsblade.  I alle tilfælde skal der uploades en udgave i PDF til DE, der indeholder 
både såvel selve projektrapporten som bilag til rapporten.  

Tekst i den uploadede fil skal være søgbar.  

Såfremt der knytter sig ekstra materiale til projektet som f.eks. software, videoklip, datafiler og lignende uplo-
ades en zip’et udgave af filstrukturen med kildekoden/materialet til DE. Link til eget materiale på nettet andet 
end på DE og DDPB tillades ikke da tilgængeligheden er usikker, og der kan opstå tvivl om, hvornår der er ble-
vet ændret.  

Det skal tydeligt fremgå af projektdokumentationen, hvilke studerende der har udarbejdet det (dette gælder 
for projektet som helhed og ikke for enkelte dele som f.eks. afsnit eller kapitler).  

Procedure for upload af projektdokumentation 

                                                      
1 I særlige og enkeltstående tilfælde kan studienævnet bevilge en forlængelse af projektet. Det kan f.eks. være i forbin-
delse med dokumenteret længerevarende sygdom. Ansøgning skal være studienævnet i hænde i umiddelbar forlængelse 
af, at den/de studerende har fået kendskab til de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen. Der be-
vilges normalt ikke udsættelse når, der er mindre end to uger til afleveringen. 
2 Overskridelse af deadline koster et eksamensforsøg; jf. Eksamensordningen. 



 
Upload af projektdokumentation sker efter flg. procedure:  

1. Den elektroniske projektdokumentation uploades til de.aau.dk, hvorefter du modtager en kvittering 
på din AAU-mail-adresse. Såfremt der kræves aflevering af projektet til DDPB skal du efter upload 
i DE huske, at udfylde blanketten, der kommer frem i DE ifm. automatisk overførsel til DDPB 
(PURE). Sker dette ikke kan bedømmerne ikke se afleveringen. 

Se i øvrigt guide til aflevering af projektrapporter til Digital Eksamen på de.aau.dk/studerende.  

Offentliggørelse 

Alle rapporter skal uploades til DE og for afgangsprojekter i DDBP (sker dog automatisk via DE) uanset om der 
er indgået en fortrolighedsaftale eller ej. Der er i forbindelse med upload mulighed for at vælge, at rapporten 
skal behandles fortroligt. Eksterne censorer er underlagt forvaltningsloven og er dermed forpligtet til at re-
spektere fortroligheden. 

Der kan efter ansøgning hos studienævnet lukkes for offentlighedens adgang til eksaminer.  

Alle ikke-fortrolige rapporter bliver, når de er angivet som bestået i DE gjort tilgængelige for studerende og 
ansatte på Aalborg Universitet på DDPB's hjemmeside. Personer udenfor Aalborg Universitet har adgang til 
projektrapporter, der vedrører bachelorprojekter og kandidatspecialer, som ikke er omfattet af fortrolighed. 

Automatisk undersøgelse for plagiering 

Der foretages automatisk check af om den afleverede projektdokumentation indeholder plagieret materiale 
(se nærmere på plagiat.aau.dk). 

http://www.de.aau.dk/studerende/
http://www.de.aau.dk/studerende/
http://www.plagiat.aau.dk/

