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VIGTIG INFORMATION 

Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) 

 

Kontrakten skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamens-

beviset. 

 

Kontrakten udfyldes i samråd mellem den studerende, vejleder ved Syddansk 

Universitet og uddannelseskoordinator, der alle underskriver. Sendes kontrakten 

pr. den studerendes SDU-mailadresse, sidestilles dette med en underskrift, og det 

er ikke nødvendigt for den studerende at underskrive kontrakten. 

 

Kontrakten skal være vedlagt relevant dokumentation. 

 

Manglende opfyldelse af forudsætningerne for at påbegynde afgangsprojekt (som 

præciseret i modulbeskrivelsen) medfører, at kontrakten er ugyldig. Studienævnet 

kan dispensere fra denne regel. 

 

Den af den studerende, vejleder og uddannelseskoordinator underskrevne kontrakt 

afleveres i Studienævnssekretariatet i TEK-bygningen på Campusvej 55, Odense, 

lokale 510a (2. sal), eller sendes pr. den studerendes sendes pr. din SDU-

mailadresse til studienaevn@tek.sdu.dk. Sendes kontrakten pr. den studerendes 

SDU-mailadresse, er det ikke nødvendigt for den studerende at underskrive kon-

trakten. 

 

Den studerende skal have afleveret kontrakten til godkendelse hos uddannelses-

koordinator/Studienævnssekretariatet inden den angivne startdato.  

 

Når kontrakten er attesteret af Studienævnssekretariatet, kan den studerende få ud-

leveret en kopi på sit institutsekretariat. Studienævnssekretariatet orienterer IKKE 

den studerende om godkendt kontrakt. 

 

Udarbejdelse af projekt kan maksimalt strække sig over 3 semestre (18 måneder).  

Overskrides denne frist betragtes projektet som ikke-bestået og den studerende re-

gistreres for et eksamensforsøg. Den studerende må herefter udarbejde et nyt pro-

jekt i henhold til reglerne ovenfor. Et nyt projekt defineres som en ny projektbe-

skrivelse med ny titel. Studienævnet kan dispensere fra denne tidsfrist, hvis særli-

ge forhold gør sig gældende. 

 

Enhver overskridelse af de øvrige aftaleforhold i kontrakten kræver en dispensati-

onsansøgning til Studienævnet.  
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Kontrakt - Afgangsprojekt 

Tekniske diplomuddannelser 

 

1. Den studerende 
 

Navn: 

      

CPR-nr.: 

      

Uddannelse: 

Teknisk diplomuddannelse i       

Tlf. nr.: 

      

2. Oplysninger om projektet 

Projektets danske titel: 

      

Projektets engelske titel (skal udfyldes!): 

      

Evt.firma/samarbejdspartner:  

Navn og adresse: 

       

Kontaktperson: 

       

Tlf. og e-mail: 

       
 
Hovedvejlederens (ved Syddansk Universitet) navn:  

(Udpeges af SDU, efter modtagelse af oplæg) 

      

Startdato: 

      

 

Forventet afleveringsdato:* 

       

*OBS: Udarbejdelse af projekt kan maksi-

malt strække sig over 3 semestre (18 måne-

der). 

ECTS-omfang: 
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3. Projektbeskrivelse (kan eventuelt vedlægges som bilag):  
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Jeg erklærer med min underskrift  / ved at sende denne kontrakt fra min SDU-

mailadresse, at være indforstået med reglerne i studieordningen vedr. overskridel-

se af afleveringsfrister eller afvigelse fra de øvrige aftaleforhold i kontrakten. 

 

Med min underskrift / ved at sende denne kontrakt fra min SDU-mailadresse giver 

jeg også tilladelse til, at studienævnssekretariatet eller studiesekretæren indhenter 

min seneste karakterudskrift, hvis disse vurderer, at der er brug for supplerende 

oplysninger om min studiefremgang. 

 
 
Studerende: 

 
Dato: 

       
Underskrift 

Vejleder ved 

Syddansk 

Universitet:  

Dato: 

      

Underskrift 
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Uddannelsesudvalg 

 

Evt. kommentarer:       

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Evt. STÅ-fordeling 

(udfyldes af det insti-

tut, hvor den studeren-

de er hjemmehørende) 

 

Dato: 

      

 

Fordelingsnøgle: (insti-

tut/institut) 

  

 Institut:                      

%   

 Institut:                      

%   

 

Dato: 

 

      

 

 

 

Underskrift:  

(eksternt institut) 
 
Uddannelses-

koordinator: 

 
Dato: 

       
Underskrift 

 
Studiesekretær: 

 
Dato: 

       
Underskrift 

 


