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1. Eksamen på Afgangsprojektet
Eksamen på Afgangsprojektet er en ekstern prøve.
Formålet med eksamen er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder læringsmålene, der er
fastlagt for Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen i henhold til studieordningen.
Den studerende kan først gå til afsluttende eksamen i afgangsprojektet, når de tre obligatoriske og to
valgfrie moduler med et samlet omfang på i alt 50 ECTS-point er bestået. Hvis en studerende har meritoverførte moduler, må de maks. udgøre 15 af de krævede 50 ECTS point.
Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på 2-3 studerende og eksaminanderne
vælger selv, om de ønsker at gå til eksamen i gruppe eller individuelt.

1.1 Eksamensform
Eksamensformen er mundtlig eksamen med udgangspunkt i Afgangsprojektet.

1.2 Tidspunkt for eksamen
Tidspunkt for eksamen
Ordinær eksamen
Aflevering af afgangsprojektet:
Efterårssemesteret:
Forårssemesteret:

senest 2. hverdag kl. 12 i uge 47
senest 2. hverdag kl. 12 i uge 20

Mundtlig eksamen:
Efterårssemesteret:
Forårssemesteret:

uge 49-50-51
uge 22-23-24-25

Syge-/reeksamen
Mundtlig eksamen:

uge 4-5 eller uge 34-35

Den studerende får oplysninger om eksamensdato senest en måned før den ordinære eksamen.
Evt. afmelding til eksamen skal være studievejlederen i hænde senest 1 måned før, Afgangsprojektet
skal afleveres. Ved senere afbud betragtes eksamen som påbegyndt, og en eksamensgang er brugt.

1.3 Beståelseskrav
Ved karakterfastsættelsen vægtes Afgangsprojektet og den mundtlige eksamen ligeligt – dvs. 50/50%.
Det betyder, at en studerende godt kan gå til den mundtlige eksamen, selv om vejleder og censor
vurderer projektopgaven som ikke bestået.
Det er kun i tilfælde af, at projektopgaven ikke overholder formalia eller hvis der konstateres plagiering i
opgaven, at projektopgaven kan afvises og at den/de studerende derfor ikke kan indstilles til den
mundtlige eksamen.
Beståede eksaminer kan ikke tages om.
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2. Udarbejdelsen af afgangsprojektet
2.1 Afgangsprojektets indhold og struktur
Afgangsprojektet skrives på dansk, men ønsker de(n) studerende at skrive på engelsk, svensk eller
norsk, skal der søges om dispensation ved tilmeldingen.
Valg af Afgangsprojektets tema og problemformulering
Afgangsprojektets tema og indhold fastlægges med udgangspunkt i den studerendes eget interesse-,
erhvervs- eller funktionsområde inden for et eller flere af uddannelsens faglige områder, herunder de
obligatoriske og valgfrie moduler, og Afgangsprojektet skal have relation til praksis.
Afgangsprojektets problemformulering skal godkendes af vejlederen undervejs i projektprocessen.
Forsiden
Der ligger en standardforside til opgavebesvarelser på MitCOK. Denne forside skal anvendes og indeholder følgende:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Afgangsprojektets titel
navnet/navnene og fødselsdatoen/-datoerne på den/de studerende der har udarbejdet det
vejleders navn
at det er et Afgangsprojekt på Kommunomuddannelsen
afleveringstidspunkt
antal ord
den/de studerendes underskrift

Du kan gøre dit Afgangsprojekt fortroligt ved at angive det på forsiden af COKs standardforside.
Opbygning
Afgangsprojektet skal indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forord og kort resumé (ikke obligatorisk)
Indholdsfortegnelse
Indledning med opgavens kontekst og problemformulering
Metodeafsnit
Teoriafsnit
Præsentation af dataindsamlingen/empiri
Analyse (teorien skal anvendes konkret på den aktuelle problemstilling og ikke gengives eller
reproduceres)
Vurdering (løbende kritisk stillingtagen)
Konklusion og perspektivering
Litteraturliste
Bilagsliste, hvis opgaven indeholder bilag.

Projektets omfang
Opgaver skrevet af:
1 studerende:
2 studerende i en gruppe:
3 studerende i en gruppe:

min. 8.000 - maks. 16.000 ord
min. 10.000 - maks. 20.000 ord
min. 12.000 - maks. 24.000 ord

Disse krav til omfang er alt inklusive, dog eksklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Hvis der er tabeller, modeller eller lignende i en opgave, er det kun det, den studerende selv har lavet,
der tæller med i antal ord.
Antallet af ord skal angives på forsiden.
Kildehenvisninger
Der skal være tydelige kildehenvisninger i form af parenteser, så læseren til enhver tid kan finde frem til
kilden (herunder også web-sites) til udsagn, modeller, tabeller, grafer og/eller citater.
Litteraturliste/kildefortegnelser
Afgangsprojektet skal indeholde en litteraturliste (se notat om litteraturlister på MitCOK)
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Bilag
Der bør kun i helt særlige tilfælde vedlægges bilag. Underviser og censor er ikke forpligtede til at gennemlæse bilag.
Såfremt der til informationsindsamlingen anvendes spørgeskemaer o.l., skal et ikke-udfyldt eksemplar
vedlægges som en pdf-fil.
Bilag forsynes med bilagsnummer og overskrift, og der udarbejdes en bilagsfortegnelse.
Diskretion
De studerende skal til enhver tid opretholde fuld diskretion omkring oplysninger, som de kommer i besiddelse af i forbindelse med arbejdet med projektet. Denne diskretionspligt varer ved, også efter at
projektet er blevet bedømt.

2.2 Afgangsprojekt udarbejdet af en gruppe
Ud over Afgangsprojekter udarbejdet af 1 studerende er der mulighed for, at 2 eller 3 studerende i en
gruppe arbejder sammen om Afgangsprojektet.

2.3 Aflevering af afgangsprojektet
Afgangsprojektet afleveres elektronisk i pdf-format. Der afleveres én fil, som udgør selve Afgangsprojektet og én fil som udgør bilag. Begge filer uploades via MitCOK.
Studievejlederen kan i særlige tilfælde bede om at få opgaven afleveret i papir i et nærmere fastansat
antal eksemplarer.
Opgaven skal afvises
Hvis opgaven afviger fra de fastsatte formkrav, skal den afvises af studievejlederen.
Hvis en opgave bliver afvist, har eksaminanden brugt en eksamensgang.
Underskrift
De(n) studerende skal ved afleveringen af afgangsprojektet med sin underskrift bekræfte, at besvarelsen
er udarbejdet uden uretmæssig hjælp.

3. Den mundtlige eksamination
Eksamen kan være individuel eller i en gruppe.
Er projektet udarbejdet i en gruppe, indstilles gruppen automatisk til gruppeeksamen, medmindre de
studerende senest 4 uger før afleveringsfristen har meddelt studievejlederen, at de ønsker at gå til
individuel eksamen.
Mundtlig eksamen er offentlig, men studerende, der har udarbejdet Afgangsprojektet i en gruppe, men
som ønsker at gå til individuel eksamen, kan ikke overvære hinandens eksamination.
Optagelse af lyd eller billeder under eksamen er ikke tilladt.
Eksaminationstiden
Den mundtlige eksaminations varighed inkl. tid til votering er:
1 person: 30 minutter
2 personer i en gruppe: 50 minutter
3 personer i en gruppe: 70 minutter
Der gives ikke forberedelsestid.
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Eksaminanden skal medbringe
Eksaminanden skal medbringe Afgangsprojektet og kan evt. medbringe andet relevant materiale.
Eksaminationen
Eksaminationen tager udgangspunkt i Afgangsprojektet, hvor den studerende forventes at kunne uddybe
faglige, teoretiske og metodiske problemstillinger fra projektet.
Eksaminationen kan gennemføres såvel i dybden som i bredden i forhold til projektets problemformulering. Men der skal ikke eksamineres i dybden i hele projektet.
Eksaminationen foregår som en samtale med eksaminanden. Vejleder er eksaminator. Eksaminator leder
samtalen.
Eksaminationen indledes med eksaminandens/-ernes præsentation og mulig perspektivering af projektet.
Der er afsat 5 minutter pr. eksaminand.
Censor kan stille enkelte spørgsmål til eksaminanden.
Censor tilkendegiver, hvornår vedkommende mener, at eksaminationen kan afsluttes.
Bedømmelse og karaktergivning
Ved karakterfastsættelsen vægtes Afgangsprojektet og den mundtlige eksamen ligeligt – dvs. 50/50%.
Det betyder, at en studerende godt kan gå til den mundtlige eksamen, selv om vejleder og censor
vurderer projektopgaven som ikke bestået.
Det er kun i tilfælde af, at projektopgaven ikke overholder formalia eller hvis der konstateres plagiering i
opgaven, at projektopgaven kan afvises og at den/de studerende derfor ikke kan indstilles til den
mundtlige eksamen.
Bedømmelsen er individuel.
Ved en mundtlig eksamen i en gruppe skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at
det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Der gives én
individuel karakter til hver eksaminand.
Ved bedømmelsen af Afgangsprojektet skal der ud over det faglige, teoretiske og metodiske indhold også
lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne. Det faglige, teoretiske og metodiske indhold
skal dog vægtes tungest.
Eksamenskarakteren skal udtrykke bedømmelsen af eksaminandens Afgangsprojekt og præstation ved
eksamen. Bedømmelsen sker på grundlag af målet for Afgangsprojektet, jf. studieordningen. Hvis ikke
eksaminator og censor er enige om karakteren, fastsættes karakteren som gennemsnittet af deres
karakterer, dog således at censors karakter er udslaggivende.
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