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Hvad 

 Eksamensprojektet udgør grundlaget for 1. årsprøven på datamatikeruddannelsen. Igennem 

en projektperiode fremstilles en rapport, som danner grundlag for en efterfølgende mundtlig 

eksamination. 

 Eksamensprojektet skal demonstrere den studerendes evne til selvstændigt og i samarbejde 

med andre at udarbejde et it-system for en konkret virksomhed. De studerende skal så vidt 

muligt selv danne grupper, finde en konkret virksomhed og definere den opgave, der skal 

løses. 

 De centrale elementer i projektet er design (SD) og konstruktion af et it-system (SK). 

Design og konstruktion skal gennemføres med de metoder, værktøjer og 

programmeringssprog, der har været anvendt i undervisningen på 1. studieår. I projektet skal 

også indgå relevante aspekter fra fagene Informationsteknologi i Organisationer (IO) og 

Computerarkitektur og Operativsystemer (CO). 

Hvornår 

 I skal selv finde en virksomhed, som vil være opgavestiller, og det kan tage noget tid at få en 

aftale på plads. Begynd derfor allerede nu at lede efter relevante kontakter, og undersøge 

muligheden for at virksomheden vil medvirke i et eksamensprojekt. 

 Gruppedannelse skal være afsluttet i god tid. Senest den 24. oktober i gruppedokument 

angivet i Fronter fælles->eksamen mappen (google doc dokument). 

 Når gruppen har fundet en konkret virksomhed beskrives den aktuelle opgave i en kort 

opgaveformulering (max. 10 – 12 linier), som afleveres i Fronter (se fælles->eksamen), 

sammen med en videopræsentation på max 2 minutter (gerne YouTube med link). 

Underviserne vil vurdere, om opgaven er af et passende omfang og en passende 

sværhedsgrad. Opgaveformuleringer bør være afleveret til vurdering senest den 1. november 

2013 kl 12.00. 

 Projektstart er fredag den 8. november 2013.  

 Projektrapporten afleveres på kontoret senest torsdag den 19. december 2013 kl. 12.00. 

Den elektroniske aflevering skal ske i Fronter afleveringsmappe (se fælles->eksamen) 

 Den mundtlige eksamen foregår i perioden 17.-19. januar 2014. Nærmere plan følger. 

Hvem 

 Da de studerende gennem eksamensprojektet skal demonstrere deres evner til at samarbejde 

med andre om løsning af en opgave, skal projektet gennemføres i grupper. De studerende 

sammensætter i samråd med underviserne projektgrupperne bestående af ca. 4 studerende. 

Den endelige sammensætning skal godkendes af klassens undervisere før projektstarten. 



 Projektgruppen afleverer en rapport, som bedømmes individuelt, hvilket betyder, at det 

tydeligt skal fremgå af rapporten, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele. I skal derfor 

sikre jer, at I hver især er ansvarlige for vigtige dele rundt i hele pensum. 

 Underviserne er til rådighed med vejledning på de tidspunkter, der fremgår af skemaet.  

 Når der holdes møde med vejlederne, anbefales det, at I udarbejder en dagsorden, som 

udsendes sammen med evt. materiale før mødet (deadline aftales med vejleder), og  I efter 

mødet udarbejder et referat, som godkendes af mødedeltagerne. 

 I skal selv finde en virksomhed, som vil stille sig til rådighed med en opgave. 

Opgaveformuleringen udarbejdes af projektgruppen i samarbejde med virksomheden og 

godkendes af underviserne. I må naturligvis ikke love virksomheden, at I kan lave et system, 

som de efterfølgende kan bruge, for det er først og fremmest jeres eksamen, der er formålet 

med projektet. 

Aflevering 

 Der afleveres en rapport  i 5 eksemplarer med et omfang på max. 60 normalsider eksl. bilag 

i A4 format. Elektroniske udgaver SKAL afleveres som én samlet selvstændig PDF-fil  

 De 4 fysiske  eksemplarer bruges til: censor, samt  til de 3 undervisere, der skal eksaminere 

jer.  

Akademiets eksemplar afleveres i Fronter (se fælles->eksamen), der samtig også er den 

elektroniske udgave til underviserne.  

Alle filer  i afleveringsmappen SKAL starte med guppens navn (fx gruppe1), så de kan 

identificeres på entydig filnavn. 

De 4 fysiske eksemplarer samt elektroniske afleveringer fremgår af skemaet nedenfor: 

 

Til Hovedrapport Bilag Kildekode It-system Installationsvejl 

Censor Papir+USB Papir+

USB 

Papir+USB       USB     Papir+USB 

Underviser SK Papir Papir Papir  Papir 

Underviser SD Papir Papir   Papir 

Underviser IO/CO Papir Papir    

Akademiet Fronter Fronter Fronter Fronter Fronter 

 Materiale der afleveres i elektronisk form skal kunne tilgås via de programmer, der indgår i 

skolens standardkonfiguration. 

Vurderingskriterier 

Der skal i projektet lægges vægt på følgende produktmæssige krav: 

 Projektet skal som minimum dokumentere en egentlig selvstændig indsats på hvert af 

områderne analyse, design og konstruktion af et it-system.   



 Projektet skal resultere i et kørende og demonstrerbart it-system, der løser nogle af de 

opstillede problemer, samt i en konsistent og sammenhængende dokumentation af det 

gennemførte analyse-, design- og konstruktionsarbejde. 

 Analyse, design og konstruktion skal gennemføres med de i studieåret anvendte metoder og 

værktøjer. 

Der skal i projektet lægges vægt på følgende procesmæssige krav: 

 Projektet skal indeholde tilrettelæggelse og styring af udviklingen, samt bearbejdning af 

erfaringerne med udvikling af it-systemet.  

 Der lægges vægt på, at der argumenteres for trufne beslutninger og fremgangsmåder, der 

afviger fra den sædvanlige praksis i undervisningen og pensum, og på evnen til at forholde 

sig reflekterende og kritisk til indhøstede erfaringer.  

Eksamen 

Eksaminationen forløber i 3 dele: 

 Præsentation hvor gruppens medlemmer på skift præsenterer væsentlige dele af projektet 

inkl. fremvisning af it-systemet. I præsentationen bør I fordele tiden nogenlunde ligeligt 

mellem gruppens medlemmer, og den enkeltes indlæg bør højst deles op i 2 dele. 

Præsentationen bør ikke blot være en gengivelse af, hvad der står i rapporten, som man må 

antage, at undervisere og censor har læst forinden. 

Præsentationen kunne f.eks. indeholde følgende elementer: 

- Ny erkendelse opnået fra tidspunktet for afleveringen af rapporten til eksamen (f.eks. 

hvordan udvalgte elementer kunne have været løst bedre eller anderledes).  

- Nogle af de elementer i projektet, som I selv vurderer som fremragende. 

- Fremtidsperspektiver for jeres produkt. 

Varighed af denne del: max. 30 min pr. gruppe. 

 Individuel eksaminationssamtale. Eksaminationen foregår som en dialog, hvor 

undervisere og censor stiller spørgsmål med udgangspunkt i rapportens indhold. Der kan 

stilles specifikke spørgsmål i pensum for hele 1. studieår. Medbring en rapport på papir. 

Varighed af denne del: 25 min pr. studerende. 

 Votering. Efter eksaminationen voterer undervisere og censor, og der gives en samlet 

individuel karakter for rapporten og den mundtlige del af eksaminationen. 

Varighed af denne del: ca. 5 min. 

Karaktergivning 

 Der gives en individuel samlet karakter efter 12-skalaen ud fra en helhedsvurdering af både 

den skriftlige og den mundtlige del af prøven.  
 

Se i øvrigt studieordningen på www.eal.dk  

http://www.eal.dk/

