
 

Vejledning til registrering af  
afsluttende bachelor- eller diplomopgave  
i UC Viden Studenterportal 

 

 

Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have alle 

nødvendige informationer klar. 

Ud over at uploade dit afsluttende diplom- eller bachelorprojekt i eksamensprogrammet WISEflow, skal du 

også registrere din opgave i UC Viden Studenterportal. Opgaven skal uploades som en PDF fil uden bilag. 

Formålet med at registrere og uploade din afsluttende opgave til UC Viden Studenterportalen er, at det 

bliver gjort tilgængeligt til inspiration for nuværende og kommende studerende, og at UCL Erhvervs-

akademi og Professionshøjskole kan dokumentere, hvor mange afgangsprojekter, der er gennemført i 

samarbejde med en ekstern part (som eks. en institution, en organisation eller en privat virksomhed). 

Har du yderligere spørgsmål om registreringen i UC Viden Studenterportalen, er du velkommen til at 

henvende dig på UCL Biblioteket. 

Mangler du link til UC Viden registrering af din opgave på WICEflow, kan du bruge linket herunder: 

https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCL&lang=da 

Alle skemaets felter med * SKAL udfyldes før du kan afsende.  

Er dit projekt eller dele heraf omfattet af fortrolighed, dvs. personfølsomme oplysninger om dig selv eller 
data om personer, organisation, firma eller andet som ikke er anonymiseret, skal du markere ”Fortroligt”    
i registreringsskemaet.  Projekt vil derefter ikke kunne ses på portalen.  
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Her vælger du enten Bachelorprojekt, 

Diplomprojekt eller Akademiuddannelsernes 

afgangsprojekt. 

https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCL&lang


Uddannelse 

 

 

 

Forfattere 

 

 

 

 

 

 

Her vælger du den uddannelse du går på ved 

at klikke på knappen ’Tilføj uddannelse…’ 

Du kan enten søge efter din uddannelse eller 

klikke på pilen ud for UCL, hvor efter der 

kommer en menu frem med uddannelser. 

Klik på ”Tilføj forfatter” og udfyld for hver 

forfatter på opgaven. 

Dit studienummer kan du se på dit 

studiekort. 



Vejledere 

 

 

 

Information 

 

 

 

Klik på ’Tilføj vejleder’ for hver af dine 

vejledere (hvis du har flere ). 

Her skriver du titlen på dit projekt. Du skal 

ikke skrive Hovedopgave eller Afgangsprojekt 

e.lign. 

Her skrives eller kopieres et resumé af 

projektet ind. 

Her skriver du UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole 



Emneord 

 

 

 

Filer 

Du skal uploade dit projekt (selve opgaven) under Dokumenter 

 

 

 

Du har mulighed for at tilføje emneord.  

Du indtaster emneord i søgeboksen eller 

trykker på pilen, hvor der fremkommer flere 

emneord. Emneordene bruges som søgeord 

på portalen.  

Tilføj dit projekt som pdf-dokument (find 

fil på din computer)

 



Eksternt samarbejde eller deltagelse i et forskningsprojekt 

I dit projekt kan du have et mere eller mindre tæt samarbejde med en ekstern institution, organisation eller 

virksomhed, fx har du aftalt med en institution, at du følger nogle børn eller foretager et interview. 

Definitionen på, om du skal registrere et eksternt samarbejde er, at ”problemformuleringen er givet af/ 

accepteret af en ekstern samarbejdspartner”.  

Det kan betyde en eller flere af følgende ting: 

• Din eller din gruppes samarbejdspartner har formuleret problemstillingen. 

• Du eller din gruppe har drøftet projektets problemstilling (hvad handler projektet om?) med en 

   ekstern samarbejdspartner, fx en skole, en institution eller en virksomhed. Problemstillingen er 

   evt. blevet tilpasset efter dialogen med samarbejdspartneren. 

• Din eller din gruppes samarbejdspartner har efterspurgt det færdige projekt, fordi de har 

   udtrykt interesse for projektets problemstilling og/eller resultater.  

 

  

Angiv hvis dit projekt har en ekstern 

samarbejdspartner. Hvis du vælger ’Har 

ekstern samarbejdspartner’ skal du angive 

institutionens, organisationens eller 

virksomhedens navn, fx ´Odense Friskole´. 

Tilknytning til et forsknings- eller 

udviklingsprojekt 

Du eller din gruppe har aftalt med en under-

viser i UCL, at jeres projekt indgår som en del 

af et forsknings- eller udviklingsprojekt. Fx 

kan dit eller din gruppes projekt have 

indsamlet kvalitative eller kvantitative data til 

forsknings- eller udviklingsprojektet.  

Hvis I deltager i et projekt, skal projektets  

titel  angives.  



Fortrolighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsend din registrering af opgaven 
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Du har mulighed for at markere din regi-

strering som fortrolig. Dette er kun nød-

vendigt, hvis projektet indeholder fortrolige 

oplysninger. Det betyder, at hverken regi-

streringen eller dit uploadede dokument vil 

være synligt i UC Viden-Studenterportal.  

Indeholder din opgave ikke personfølsomme 

data – og du gerne vil have opgaven med på 

portalen, vælger du ´Ikke-fortrolig´. 

 

Inden du klikker på Gem… 

Vælg: ´Vis eksempel´ og se din inddatering 

igennem . Når du først har klikket på Gem 

har du ikke mulighed for at redigere . 

Når du klikker Gem er registreringen afsendt 

og du / I modtager en mail kvittering for 

upload af projektet.  


