
Information til vejledere om seminaropgaver, bachelorprojekter og specialer 
 
Der er mange studerende, som er i gang med at skrive seminaropgave, bachelorprojekt eller 
speciale o.l. og hvis arbejde er blevet berørt af Covid-19. Det er fra AU’s side besluttet, at vi ikke 
udskyder afleveringsfrister, og de allerede udmeldte afleveringsfrister står således ved magt.  
 
Covid-19 kan fx give udfordringer fordi den studerende 
 

• ikke længere har adgang til den virksomhed, som der samarbejdes med,  
• ikke kan indsamle de empiriske data som planlagt, 
• ikke kan få adgang til data, som man skal være til stede på campus for at kunne tilgå,  
• har udfordringer af personlig/privat karakter (fx sygdom, børnepasning og lignende)  

 
Er en studerende på sådan eller lignende vis berørt af Covid-19, skal den studerende først og 
fremmest henvende sig til sin vejleder med henblik på at drøfte, hvordan seminaropgaven, 
bachelorprojektet eller specialet kan tilpasses, fx ved at give opgaven et mere teoretisk indhold 
end oprindeligt planlagt, lave litteraturstudier, simulationer, analyse af allerede eksisterende 
datasæt eller andre fagligt forsvarlige løsninger.  
 
Vejleder bedes forholde sig til de faglige spørgsmål, som den studerende har ift. opgaven, 
projektet eller specialet. Såfremt vejlederen vurderer, at de opståede faglige vanskeligheder har et 
omfang, der forsinker den studerende i en måned eller mere, vil der som udgangspunkt være 
grundlag for en dispensationsansøgning.  
 
Såfremt vejleder vurderer, at det ikke er muligt for den studerende med evt. omlægning af 
opgaven at færdiggøre opgaven inden for fristen, udformer vejlederen en udtalelse, der kort 
beskriver de faglige udfordringer og hvor lang tid det skønnes at ville tage at overkomme dem. 
Den studerende kan herefter søge dispensation om udsættelse af afleveringsfristen, og 
dokumentationen (udtalelse fra vejleder) vedlægges ansøgningen.  
 
Er vejleder i tvivl kan vejleder inddrage studielederen, så der sikres en ensartet praksis inden for 
de enkelte studier.  
 
Såfremt den studerende ikke afleverer rettidigt, vil den studerende automatisk gå videre til andet 
forsøg. Dette vil som udgangspunkt indebære krav om få godkendt en ændret 
problemformulering. 
 
Vejledere skal alene vurdere de faglige spørgsmål og bedes derfor om ikke at tage stilling til 
forhold, der relaterer sig til den studerendes personlige forhold, som evt. er afledt af Covid-19.  
Er en studerende ramt af sygdom (Covid-19 eller anden sygdom) kan den pågældende søge 
dispensation om udsættelse af afleveringsfristen på normal vis. Ønsker den studerende at søge 
dispensation grundet andre private/personlige forhold, søger den studerende endvidere 
dispensation om udsættelse af afleveringsfristen på normal vis.  
 
AU ønsker så vidt muligt, at den nuværende situation ikke medfører studietidsforlængelse. 


