Kursusinformation til studieåret 2020-21
Velkommen til studieåret 2020-21, som pga. COVID-19 bliver et helt særligt år. Vi har hos Aspiri
forberedt et helt nyt kursusudbud tilpasset denne særlige situation, så vi er sikre på at kunne
hjælpe dig igennem eksamenerne uanset udviklingen i situationen med COVID-19.
Du kan trygt tilmelde dig vores kurser, og dermed ikke længere bekymre dig om den forestående
eksamen. På vores eksamenskurser kan du vælge mellem vores online kurser og fysiske
fremmødekurser med særlige forholdsregler grundet COVID-19. Vi har også kurser, hvor vi
kombinerer formaterne således, at kurset både indeholder en fysisk del og en online del. Da vores
kurser altid er skræddersyet til det enkelte studie og den enkelte eksamen, kan du læse mere
specifikt om det kursus, som du overvejer at købe under selve ”Kursusbeskrivelsen” på aspiri.dk.
Aspiri har siden 1993 udbudt vores populære eksamenskurser. Vi er løbende vokset, og alle hos
Aspiri er utroligt stolte af, at hele 26.111 kursister sidste skoleår (2019/2020) valgte at benytte
vores hjælp inden eksamen - dette til trods for hele situationen med Corona! Målt på antallet af
unikke studerende gør det rent faktisk Aspiri til Danmarks 3. største universitet. At så mange
studerende stoler på os til at hjælpe dem til eksamen forpligter, og vi vil gøre vores absolut bedste
for, at vi også i det nye skoleår kan tilbyde dig de bedst mulige kurser med nogle af landets bedste
undervisere.
Nedenfor kan du desuden læse mere om vores fremmøde- og online kurser.

Fremmøde eksamenskurser
På langt de fleste studier tilbyder vi – ud over online kurser – også vores fremmødekurser. Kurserne
foregår, som du måske allerede kender dem, ved fysisk fremmøde på vores kursusfaciliteter i store
lyse undervisningslokaler med god plads og automatisk/mekanisk luftudskiftning.
Særlige COVID-19 tiltag
For at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af vores fremmødekurser har vi indført en
række ekstra tiltag såsom afspritning, øget afstand, antalsbegrænsning, mm. Her følger vi
naturligvis myndighedernes anbefalinger.
Kurserne bliver formentlig hurtigt udsolgt i år (kun plads til halvdelen)
På grund af afstandskravet kører vi kun med 50 % kapacitet på fremmødekurserne, hvorfor de
forventes at blive udsolgt hurtigt. Kursisterne vil sidde som i et ”skak-mønster”, således at der
hverken sidder nogen direkte foran, bagved eller ved siden af den enkelte kursist. Pga. den store
afstand mellem kursisterne er det ikke påkrævet at bære mundbind, men man er naturligvis
velkommen til det.

Aspiris fremmøde eksamenskurser er struktureret som et samlet forløb, hvor vi hjælper dig med alt
lige fra undervisning med nogle af landets bedste undervisere, omfattende kursusmateriale,
selvtræning, spørgsmål mm. Det samlede forløb indeholder:

•
•
•
•
•
•

Undervisning. Undervisningen foregår ved fysisk fremmøde på vores kursusfaciliteter i
store lyse undervisningslokaler med god plads og automatisk/mekanisk luftudskiftning.
Kursusmateriale. Omfattende kursusmateriale i form af kursusopgaver, teori mm., som du
kan downloade som pdf. filer.
Selvtræning. Ekstra opgaver med løsning, som det er meningen, at du selv skal træne.
Underviser. Kurserne afholdes af certificerede Aspiri-undervisere, hvorfor du er sikret et
højt fagligt og formidlingsmæssigt niveau. Mange af vores undervisere har - inden de
underviser for os - været udnævnt som "årets underviser" på et af de danske universiteter.
Spørgsmål. Mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren på selve kurset og ofte
også efterfølgende over mail.
Adgang. Du har adgang til hele kursusindholdet helt indtil og med re-eksamen. På den
måde er du også sikret, hvis du (mod forventning!) måtte dumpe den ordinære eksamen.

Det antal timer der fremgår af holdboksen på vores fremmødekurser udgør den samlede længde på
kurset. Bemærk, at kurset ofte afholdes over flere dage.

Online eksamenskurser
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 prøvet vores fysiske
fremmødekurser - og er glade for disse - skal du glæde dig til at prøve vores online
eksamenskurser.
Aspiris online eksamenskurser er struktureret som et samlet forløb, hvor vi hjælper dig med alt lige
fra videogennemgang, omfattende kursusmateriale, selvtræning, spørgsmål mm. Det samlede
forløb indeholder:

•

•
•
•
•
•
•

Videoer. Videoer, hvor vores underviser gennemgår opgaver/teori på samme pædagogiske
måde som til fremmødekurserne. Videoerne vil som minimum indeholde en gennemgang af
det fulde indhold fra vores fremmødekurser, men da vi ikke er bundet af en
tidsbegrænsning, vil der ofte være endnu mere indhold - eksempelvis i form af gennemgang
af ekstraopgaver.
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!
Kursusmateriale. Omfattende kursusmateriale i form af kursusopgaver, teori mm., som du
kan downloade som pdf. filer.
Selvtræning. Ekstra opgaver med løsning, som det er meningen, at du selv skal træne.
Underviser. Kurserne afholdes af certificerede Aspiri-undervisere (samme undervisere som
på fremmødekurserne), hvorfor du er sikret samme høje faglige og formidlingsmæssige
niveau.
Spørgsmål. Mulighed for at stille spørgsmål løbende online helt op til eksamen. Her vil der
også være mulighed for at se andre kursisters spørgsmål og underviserens svar hertil.
Adgang. Du har adgang til alt indhold helt indtil og med re-eksamen. På den måde er du
også sikret, hvis du (mod forventning!) måtte dumpe den ordinære eksamen.

Kursuslængde
Det antal timer der fremgår af holdboksen på vores online kurser udgør den samlede længde på det
online kursusforløb og svarer til, hvad det ville tage at gennemgå, hvis kurset blev afholdt som et
fysisk fremmødekursus. Dette svarer nemlig også til den tid, som vi anbefaler, at du bruger på
kurset online, for at være sikret fuldt udbytte. Kursuslængden på vores online kursusforløb svarer
altså IKKE til summen af antallet af "video-minutter", som typisk vil være omkring halvdelen. Så
hvis det samlede kursusforløb er på 15 timer vil videoernes samlede længde typisk ligge på omkring
7-8 timer emneinddelt i en masse små videoer på 5-20 minutter pr. video. Et online kursusforløb på
15 timer kunne eksempelvis se således ud:
Samlet tidsforbrug: 15 timer (tallet som fremgår af holdboksen)

•
•
•
•

Gennemlæsning af opgave- og teorihæfte: 1-2 timer.
Selvtræning af kursus- og ekstraopgaver: 4-5 timer.
Samlet længde på alle videoer: 7-8 timer (estimeret 30-50 videoer der er emneinddelt).
Pauser, spørgsmål mm.: 1-2 time.

Kursuslængden på vores online kursusforløb er altså direkte at sammenligne med vores
fremmødekurser, da de svarer til den samlede tid, som du skal bruge på kurset, uanset om du gør
det online derhjemme eller ved fysisk fremmøde hos os. Husk endvidere, at vores online
eksamenskurser altid, som minimum dækker det samme faglige indhold (opgaver og teori), som
det fysiske fremmødekursus. Det kan bare gøres mere effektivt for dig online, da du kan følge
kurset HVORNÅR du vil, og HVOR du vil.

Mulighed for både online og fysisk fremmøde?
På en del studier har vi på det samme kursus både et online hold og et fysisk fremmødehold. Der
hvor dette er tilfældet, tilbyder vi på nogle kurser en ekstraordinær kampagnerabat (ofte 50-75 %)
på købet af hold nr. 2., således, at du kun betaler en lille del af prisen for det online hold, hvis du fx
allerede har købt fremmødeholdet og omvendt. Rabatten afhænger af det enkelte kursus, og her
kan du læse mere i kursusbeskrivelsen, og ellers er du altid velkommen til at skrive til kundeservice
på info@aspiri.dk., hvis det måtte have din interesse.
Tryghedsgaranti med fri afmelding
Selvom Tryghedsgarantien blev indført i forbindelse med Corona-nedlukningen for at give yderligere
tryghed, har vi valgt at gøre garantien permanent. Det betyder, at du fortsat har mulighed for fri
(uanset årsag og hvornår du har tilmeldt dig) afmelding og alle pengene til gode. Aflyses (mod
forventning!) dit kursus, får du naturligvis altid dine penge retur! Selv under Corona-nedlukningen
var det dog kun meget få kurser der blev aflyst.

