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Kriterier for indstilling og tildeling af 

Ergoterapeutforeningens bachelorpris 

 

1. Generelle oplysninger 

1.2 Prisen er indstiftet af Ergoterapeutforeningen i 2007. Prisen er på 15.000 kr. og uddeles 

hvert semester. (Prisen udbetales som B-indkomst.) 

1.3. Hver ergoterapeutuddannelse har mulighed for at indstille ét bachelorprojekt til prisen 

blandt semestrets bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen garanterer med sin indstilling, 

at bachelorprojektet kvalitetsmæssigt er et eksempel til efterfølgelse. 

1.4 Ergoterapeutforeningens fællessekretariat udvælger prismodtageren blandt de indstillede bachelor-

projekter. 

 

2. Kriterier og procedurer for indstilling fra ergoterapeutuddannelserne 

2.1 Bachelorprojektet er censorbedømt og vurderet bestået. 

2.2 Bachelorprojektets metodik er af høj kvalitet. 

2.3 Bachelorprojektet har relevans for professionen, for praksis og for samfundet. 

2.4 Bachelorprojektet bidrager til dokumentation af ergoterapeutiske ydelser. 

2.5 Bachelorprojektet er fremadrettet og udviklende på definerede felter. 

2.6 Bachelorprojektets forfatter/forfattere er medlemmer af Ergoterapeutforeningen og er ikke i kontin-

gentrestance på det tidspunkt, hvor vinderprojektet udvælges. 

2.7 Frist for indstilling: 15. februar og 15. august. Første gang den 15. august 2007. 

2.8 Indstillingen samt opgave sendes elektronisk til etf@etf.dk. 

2.9 Forfatterne til det indstillede projekt er indforstået med, at projektet bliver offentliggjort i Etf’s     

      projektdatabase. 

 

3. Indstillingens indhold 

3.1 Indstillingen skal udover selve bachelorprojektet indeholde følgende oplysninger: 

 Angivelse af den pågældende ergoterapeutuddannelse 

 Titel på bachelorprojektet samt dato for godkendelse og karakter 

 Abstract på særlig skabelonr incl. forfatternes navne, adresser, emailadresser, telefonnumre og 

medlemsnumre/cpr.nr. 

 

3.2 Indstillingen omfatter derudover en kortfattet motivation for indstillingen (max.½ side). 

 

4. Udvælgelse af prismodtager-opgave 

4.1 Udvælgelsen foretages snarest muligt efter indstillingsfristens udløb på baggrund af en samlet 

vurdering af de indstillede bachelorprojekter. Etf’s formand og konsulenter udvælger vinderprojektet. 
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5. Offentliggørelse m.v. 

5.1 Pristildeling offentliggøres på www.etf.dk og i fagbladet, og der sker en formidling af projektets 

indhold. 

5.2 Prisuddelingen/markeringen af prisen aftales med Ergoterapeutforeningen (formand/ 

næstformand/regionsformand) og bachelorprojektets forfattere. 

5.3 Vinderprojektet optages i Fagdatabasen på www.etf.dk med oplysning om pristildeling og 

dens begrundelse. Alle de indstillede projekter lægges i Fagdatabasen. 

5.4 Ergoterapeutforeningen sender abstracts incl. forfatternavne og forfatternes mailadresser til relevan-

te faglige netværk  i Ergoterapeutforeningen. 

 

 


