Du kan nu trygt tilmelde dig vores kurser og dermed ikke længere bekymre dig (1) om den
eventuelt manglende/mangelfulde undervisning på universitetet, (2) om den forestående
eksamen eller (3) om Aspiris kurser gennemføres som planlagt. Indtil det igen er sikkert for
Aspiri at afholde vores traditionelle fremmødekurser, afholdes kurserne i stedet som online
kurser. Her følger vi naturligvis myndighedernes anbefalinger og påbud.
TRYGHEDSGARANTI = Du kommer aldrig til at miste dine penge!
Gennem vores Tryghedsgaranti tilbyder vi alle kursister at have pengene til gode til et
fremtidigt køb, hvis de fortryder deres køb og/eller kurset ændres/aflyses.
Altså fri (uanset hvornår du har tilmeldt dig) mulighed for afmelding og
alle pengene til gode.
Aspiris erfaring med online kurser

Aspiri har stor erfaring med afholdelse af online kurser. Det har vi, da vi har en hel afdeling
hos Aspiri der beskæftiger sig 100 % med afholdelse af online kurser, nemlig AspiriPlay.
Derudover har vi i flere år leveret online læringsplatforme til større danske advokatkontorer og
virksomheder gennem vores BtB/erhvervsbrand Archon Learning. Hvis du har bestilt et
normalt fremmødekursus hos Aspiri, skal du derfor ikke være nervøs for kvaliteten, hvis kurset
nu udbydes som et online kursus.

Aspiris online kurser giver dig endnu flere muligheder
1. Videoer: Kurserne indeholder videoer, hvor vores underviser gennemgår opgaver/teori på
samme måde som til fremmødekurset. Videoerne vil som minimum indeholde en
gennemgang af det fulde indhold fra fremmødekursus, men da vi ikke er bundet af en
tidsbegrænsning, vil der ofte være endnu mere indhold – eksempelvis gennemgang af
ekstraopgaver.
2. Fuld fleksibilitet. Alt er filmet, og du vil kunne se alle videoerne, når det passer DIG. Du
kan se dem uden begrænsning igen og igen, spole frem og tilbage, sætte på pause osv.
Det er altså ikke live-streaming!
3. Underviser: Kurserne afholdes af de undervisere der også underviser på
fremmødekurserne, hvorfor den høje kvalitet sikres.
4. Chat og spørgsmål: Mulighed for at stille spørgsmål, live-chat mm. Her vil der også være
mulighed for at se andre kursisters spørgsmål og underviserens svar hertil.
5. Adgang. Du har adgang til alt indhold før, under og 1 måned efter eksamen. Hvis du (mod
forventning!) måtte dumpe får du (uden betaling) fornyet din adgang op til 1 måned efter
re-eksamen.

Her er, hvad vi gør helt konkret:
1. Vi filmer kurserne i god tid (typisk en måned) inden kurset står til afholdelse, og hvis det
viser sig, når man kommer tættere på, at det så alligevel er muligt at afholde kurset som
fremmøde, får du BÅDE adgang til fremmødekurset OG onlinekurset (uden at betale
ekstra!).
2. Hvis det viser sig ikke at være muligt at gennemføre kurset som fremmødekursus, får du
adgang til kurset online.

Det er ikke til at sige, hvornår det igen vil være sikkert at afholde fremmødekurserne, men uanset
hvad, vil det jo altid være sikkert at følge kurset online. Hvis du dog ikke ønsker at følge vores
kursus online, skal du huske, at du via Tryghedsgarantien frit kan framelde dig og få pengene til
gode til det igen er sikkert for Aspiri at afholde vores traditionelle fremmødekurser i Danmark.

Kære studerende
Det er bestemt ikke nemt at være studerende lige nu. På langt de fleste
uddannelser er professorerne slet ikke klædt ordentlig på til at levere online
undervisning og opgavetræning i et format og i en kvalitet som reelt
forbereder de studerende til eksamen. Alligevel holder langt de fleste
fagledere fast i, at eksamenerne skal afholdes som planlagt, men blot over
nettet eksempelvis som hjemmeprøver. Det er kæmpe udfordring for de
studerende!
Hos Aspiri gør vores ansatte og undervisere alt, hvad de kan for ikke at lade
dig som studerende i stikken. Vi kunne godt have valgt at gemme os under
”force majeure paraplyen”, og aflyse alt indtil corona-stormen var drevet
over, men det gør vi ikke!
Jeg har valgt det modsatte. I en utryg tid vil jeg gerne give dig endnu mere
tryghed, og jeg har derfor valgt at tilbyde alle kunder en helt ny garanti i
form af vores nye Tryghedsgaranti. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe
dig som studerende gennem de svære eksamener der venter forude.
Pas på dig selv og dine medstuderende!
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