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Personlige oplysninger

Navn 1

E-mail (foretrukken)

  
DTU Engineering Technology - IUS og Efteruddannelse 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Afgangsprojektet skal afleveres senest 26. maj 2021, kl. 23:59. 
Afgangsprojektet afleveres elektronisk via DTU Inside, hvor der oprettes en separat aflevering til hvert projekt.  
  
Koordinatoren fra DTU kontakter dig om planlægning af din eksamensdato medio marts 2021.  
Eksamen finder sted i perioden 9. til og med 30. juni 2021.

Telefonnummer

Studienr. uden S

Navn 2 (gruppe)

E-mail (foretrukken)Telefonnummer

Studienr. uden S

Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen 

Husk at du skal have bestået 45 ECTS, før du kan gå til eksamen i dit afgangsprojekt. 
  

Se evt. mere herom i studieordingen for din uddannelse.

Projektaftalen sendes til Lotte Leifing på llei@dtu.dk og skal være modtaget senest 15. februar 2021.

Udfyld venligst jeres informationer i én blanket, hvis det er et gruppeprojekt

Aflevering og eksamen

Side 1 of 2

Uddannelse og evt. retning

IT-Diplomuddannelsen (ITD) uden retning 

ITD Sikkerhed ITD Programudvikling ITD WebudviklingValg af retning:



Virksomhed

Oplysninger om afgangsprojektet

Titel på projektet (dansk)

Fortroligt Ikke fortroligt og må anvendes til inspiration for andre studerende

Oplys her kort  
de emner og 
fagområder, som 
du ønsker at 
belyse i dit 
projekt. 
  
Dette danner 
baggrunden for 
tildelingen af 
vejleder.

Evt. vejlederønske

Der gives ingen garanti for, at vejlederønsker kan opfyldes. Du vil naturligvis ikke blive tildelt en vejleder, som du har oplyst, at du ikke ønsker.

Titel på projektet (engelsk)

Side 2 of 2

  
DTU Engineering Technology - IUS og Efteruddannelse 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Institutstudienævnet stiller krav om, at der skal oplyses både en dansk og engelsk titel, når projektaftalen indsendes, da oplysningerne skal 
anvendes ved projektindberetningen. Herudover skal titlerne være sigende for projektets indhold fx Analyse af ny organisationsstruktur på 
Danmarks Tekniske Universitet. 
  
Når du skal aflevere dit afgangsprojekt online, vil det være titlen, der fremgår som navn på afleveringen. 
Du bedes derfor oplyse dine titler allerede nu. De kan ændres efterfølgende. 
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