
Guide til oprettelse af projekt i bachelorbanken 
Denne guide viser dig, hvordan du opretter dit bachelorprojekt i vores BA-bank. Vi anbefaler, at du 
læser den til ende, før du går i gang – den vil sikkert give dig svar på de spørgsmål, der kan opstå i 
løbet af processen. Den er ganske vist lidt lang, men der er mange billeder���� 

Kort fortalt skal du logge ind, udfylde en formular, der indeholder masser af guidning og 
hjælpetekst, og herefter er dit projekt klar til at blive vist på denne side: https://dap.dk/ba-bank/  

Sådan kommer du i gang 
Vi anbefaler, at du foretager oprettelsen fra en computer, og vi anbefaler, at du bruger den 
browser, der hedder Chrome. Symbolet for den ser sådan ud: 

1. Log på 
Oprettelsen foregår fra det, der hedder ”Mit DAP”, og du skal derfor begynde med at logge på. Det 
gør du ved at klikke dig ind på https://dap.dk/, hvorefter du klikker på hængelåsen øverst i højre 
hjørne. Den ser således ud: 

Herefter bliver du mødt af dette skærmbillede, og her skal du logge på:  

 

Dit brugernavn er den mailadresse, du er oprettet i med på din medlemsprofil. Hvis du har glemt 
dit password, kan du bestille et nyt ved at klikke på dette link:  

 

https://dap.dk/ba-bank/
https://dap.dk/


2. Opret projekt 

Når du er logget ind, vil hængelåsen være åben:  

Nu skal du trykke på den åbne hængelås, hvorefter du møder du dette skærmbillede:  

Tryk nu på ”Dit bachelorprojekt – indhold” (se rød pil ovenfor). Herefter kommer du ind til selve 
formularen, du skal udfylde: 

 

 

Som det fremgår, skal du først udfylde navn, adresse og region.  



Herefter gælder det mailadresse, telefonnummer, uddannelsesår, evt. hjemmeside (den er 
valgfri) og profilbillede:  

 

Af formularen fremgår det, hvilke filtyper du kan uploade dit profilbillede i, hvor meget det må 
fylde, og hvad formatet skal være. Et billede taget med smartphone, der efterbeskæres til den 
rigtige størrelse, kan sagtens bruges.  

Med kontaktoplysningerne på plads, er det tid til indhold vedr. selve dit bachelorprojekt: 

 

Begynd med projektets titel – dvs. det, dit bachelorprojekt hedder.  

Herefter skal du indtaste max fem emneord, der beskriver dit bachelorprojekt. Som det fremgår af 
hjælpeteksten, bør ordene være meningsgivende for projektet i sin helhed. 

Som en bærende del af din projektfremstilling skal du uploade en video om projektet. Vi 
anbefaler, at du arbejder den godt igennem, da den vil figurere helt centralt i visningen af dit 
projekt, og den vil således være det første, man ser om dit projekt. Du skal uploade din video på 
YouTube eller i Vimeo og herefter indsætte ID’et til videoen.  

 



Den tager vi lige trin for trin ���� Klik først på vælg afspiller: 

 

Herefter skal du vælge mellem YouTube eller Vimeo: 

 

Uanset hvad du vælger, kommer følgende hjælpetekst frem, som forklarer dig, hvordan du 
indsætter ID’et på videoen fra Vimeo eller YouTube: 

 

Når du er færdig med at indsætte video-ID, er du klar til at indsætte noget tekst om dit projekt:  

  

Som det også står i hjælpeteksten, råder vi dig til at anvende hverdagssprog, så det akademiske 
bliver gjort mere tilgængeligt og umiddelbart forståeligt.  

Bemærk, at det ved alle tekstbokse er muligt at foretage de mest basale stylinger af teksten, fx ift. 
fonten og tekstens placering.  



Efter første tekstboks, skal du indsætte et citat:  

 

Citatet skal indkapsle din faglighed/dit professionsudtryk og vil, som det fremgår af hjælpeteksten, 
blive vist på din projektside sammen med dit profilbillede.  

Efter citatet skal du igen indsætte tekst: 

 

Igen får du masser af vejledning fra hjælpeteksten: Teksten skal forholde dine konklusioner fra 
bachelorprojektet til en psykomotorisk praksis til gavn for en potentiel arbejdsgiver. 



Som det sidste, inden du er klar til at trykke gem, skal du indsætte det engelske abstract fra din 
bacheloropgave: 

 

Du har nu udfyldt at, hvad formularen kræver, og du kan nu gemme dit indhold. Det gør du ved at 
trykke på ”Gem indhold” nederst på siden:  

 

3. Se dit projekt i bachelorbanken 

Når du har trykket gem, er du klar til at se, hvordan det ser ud i selve bachelorbanken. Klik derfor ind på: 
https://dap.dk/ba-bank/ 

Herinde kan du se en oversigt over alle de oprettede projekter inkl. dit eget. Du kan nu klikke på dit projekt 
og komme ind til den udvidede visning af dit projekt. 

Hvis du får brug for at rette i projektet eller vil foretage ændringer efter at have set visningen, kan du blot 
rette de pågældende steder i formularen og trykke gem – herefter vil det være ændret i selve 
bachelorbanken også. 

OBS! Hvis du ikke kan se ændringen med det samme, kan det være fordi, du skal reloade siden. Det gør du 
ved at trykke på pilen, der drejer, til venstre for adressefeltet:  

 

 

Hvis det ikke hjælper at reloade siden, kan der være noget cache, som forhindrer, at du kan se ændringerne 
lige med det samme. Du kan enten rydde cachen, eller du kan vende tilbage senere, hvor ændringen vil 
være foretaget af sig selv.  

https://dap.dk/ba-bank/


4. FAQ om oprettelse af projekt i bachelorbanken 

1. Skal jeg være medlem af DAP for at kunne oprette mit BA-projekt i bachelorbanken? 
Ja. For at kunne oprette dig, skal du være medlem af DAP. 
 

2. Kan jeg oprette mig sammen med den/dem, jeg skrev bachelorprojektet sammen med? 
Nej. Man skal oprette sig individuelt, men I kan sagtens oprette jer med det samme projekt og 
bruge samme video. Ved individuel oprettelse kan I dog differentiere jeres projektfremstillinger, 
hvis I har forskellige ønsker til, hvad der skal udledes af jeres bachelorprojekt. 
 

3. Jeg dimitterede ikke sidste år, men tidligere end det – må jeg gerne oprette mit projekt alligevel? 
Ja, det må du – hvis du er medlem ���� 
 

4. Jeg er nyuddannet og allerede i job, men vil gerne oprette mit projekt alligevel – må jeg det? 
Ja, det må du meget gerne.  
 

5. Jeg kan ikke logge på – hvad gør jeg? 
Hvis du har brugt den mail, du er oprettet med på din medlemsprofil (det kan jo være en gammel 
mailadresse?), og du har forsøgt dig med at bestille et nyt password, og det stadigvæk ikke virker, 
kan du kontakte kommunikationsmedarbejder i DAP, Astrid, på ahb@dap.dk eller 52 10 87 40. 
 

6. Kan jeg få hjælp til at udarbejde videoen eller de tekster, der skal sættes ind? 
I udgangspunktet nej. Det er dig selv, der skal producere indholdet. Hvis I var flere, der skrev 
bacheloren sammen, kan I jo hjælpe hinanden ved at drøfte, hvad der kunne stå mv.  
 

7. Er der nogen, der tjekker min projektfremstilling, når den er oprettet? 
Ja. DAP tjekker projekterne løbende for at sikre ensartethed og kvalitet. I den forbindelse kan det 
ske, at du bliver kontaktet om rettelser eller justeringer.  
 

8. Må jeg dele linket til min projektfremstilling? 
Ja – i højeste grad! Det er oplagt, og vi anbefaler, at du fx linker til din projektside i dit CV og lign.  
 

9. Har jeg indflydelse på, hvilke projekter der kører i toppen af siden og derved bliver fremhævet? 
Nej. DAP sørger for løbende udskiftning i ”projektkarrusellen” i toppen af siden.  
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