
Om studieretningsprojektet i 3.g 
 
Denne lille skrivelse opsummerer regler og procedurer vedrørende SRP. 
 
Rammer for SRP 
 

• SRP skrives normalt i to fag, hvoraf det ene fag skal være et studieretningsfag på A-niveau (fra 
start eller som løftet valgfag) og det andet fag skal være på mindst B-niveau og behøver ikke 
været et studieretningsfag. B-niveau faget må gerne være afsluttet efter 2.g. 

• Der vælges område og faglig problemstilling, som kan bearbejdes tværfagligt, men hvor man 
samtidig også kan gå i dybden enkeltfagligt. I mindst ét af fagene forventes man at gå ud over 
det daglige arbejde i faget. Vejlederne godkender området ved underskrift. 

• Opgaveformuleringen stilles af vejlederne og udleveres i Netprøver i begyndelsen af skriveperi-
oden på 14 dage, der ligger umiddelbart før juleferien. Inden da har der været centralt planlagte 
vejledninger. Opgaven er individuel, og to elever kan derfor ikke modtage samme opgavefor-
mulering. Opgaven skal være ”ny” i den forstand, at der ikke må ske genanvendelse af afsnit fra 
allerede afleverede besvarelser. 

• Opgavebesvarelsen fylder normalt 15-20 sider af 2400 anslag og skal indeholde et abstract på 
engelsk. Den skal opfylde de faglige mål for SRP som fremgår af bilag 7 i 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507  

• Opgaven voteres af én af vejlederne og en ekstern censor, og karakteren kommer på eksamens-
beviset med vægt 2. 

• SRP er en eksamensbegivenhed og administreres derefter. Det er derfor vigtigt at overholde 
deadlines. Plagiat og snyd medfører bortvisning og betyder, at man ikke kan blive student i 
sommeren 2019. 

 
Procedurer på SG vedrørende SRP 
 

• Der arrangeres indledende fagboder, hvor man kan få inspiration til valg af emne og område. 

• Fagvalg og planlægning af vejledninger foregår i Lectio, mens udlevering og aflevering af op-
gaven foregår i Netprøver. Det eneste der afleveres på kontoret er en blanket med fag og område 
påført, der er underskrevet af både vejledere og elev. 

• Når der tildeles vejledere, kigger vi på, hvem I har som faglærere, men vi har et maksimalt antal 
opgaver pr. vejleder, og derfor kan I ikke få alle ønsker opfyldt. Det maksimale antal skyldes, at 
der ikke kan gives ordentlig vejledning, hvis man har for mange emner og opgaver at skulle for-
holde sig til. Vi tilstræber (men garanterer ikke), at man altid kender mindst én vejleder. 

• SRP-opgaven er elevens projekt, og du skal derfor være proaktiv i at finde emne og materiale og 
i at forberede vejledningerne grundigt, så du får noget ud af dem. Jo mere specifik og præcis du 
er i samtalerne med vejlederne, jo bedre en opgaveformulering kan de stille dig. 

• Opgaven afleveres i Netprøver, og det sker i PDF-format. 
 
Dokumenter at orientere sig i 
 

• Faser og datoer i arbejdet med studieretningsprojektet (på Lectio) 

• Afleveringsprocedure for SRP (på Lectio) 

• Bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507  


