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Vejlederbekræftelse 

Formålet med vejledningen i forbindelse med frie skriftlige opgaver på AU er at støtte den studerendes skri-
veproces, herunder understøtte at opgaven har en karakter, der muliggør, at den kan afleveres til den fast-
satte frist. Dette er fortsat målsætningen.  

Hvis den studerendes proces og skrivearbejde grundet faglige udfordringer forsinkes som følge af COVID-
19, kan den studerende ansøge studienævnet om dispensation til at få fristen udsat. Til brug for ansøgnin-
gen skal den studerende vedlægge dokumentation. Vejlederbekræftelsen udgør denne dokumentation.  

Du bedes derfor anføre de faglige forhindringer, der har forsinket den studerendes proces1. 

 

Kontaktoplysninger: 

Studerendes navn:  __________________________________      Studienummer:________________ 

Studerendes navn:___________________________________      Studienummer:________________ 

Studerendes navn:___________________________________      Studienummer:________________ 

Studerendes navn:___________________________________      Studienummer:________________ 

Studerendes navn:___________________________________      Studienummer:________________ 

 

Vejleders navn:______________________________________        Mail:_________________________ 

 

Nærværende bekræftelse omhandler: 

Speciale  ☐ Bachelorprojekt  ☐ Anden fri opgave:________________________ 

 

 

Godkendt emne eller titel for den skriftlige opgave: 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Forhindringer af andre grunde skal dokumenteres på anden vis, jf .  studieportalens covid-19-side. 
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Hvad beskriver bedst udfordringen?  

 

☐ Emne eller problemformulering nødvendiggør indsamling af nødvendig empiri i en organisation, der er 
utilgængelig. 

Dette kan fx være i situationer, hvor nødvendige informanter er opsagt, sendt hjem uden opgaver, har for 
travlt med håndtering af følgerne af landets nedlukning eller har fået andre opgaver, der ikke kan tilpasses 
specialets opgaveformulering. 

 

☐ Emne eller problemformulering nødvendiggør adgang til nødvendig data, der ikke længere kan tilgås. 

Dette kan fx være i situationer, hvor den studerende ikke kan få adgang til nødvendig data, laboratorier, 
kildemateriale eller ikke kan foretage absolut nødvendige observationer. 

 

☐ Emne eller problemformulering nødvendiggør adgang til nødvendige fysiske kildematerialer, der er util-
gængelige. 

Da adgang til litteratur sædvanligvis kan være begrænset grundet udlån, gælder denne mulighed kun helt 
centralt materiale, der ikke kan undværes eller erstattes af andet, og som grundet nedlukning af bibliote-
ker, arkiver og lign. ikke længere er fysisk tilgængeligt.  

 

Konsekvens af COVID-19 (sæt ét kryds): 

☐ Skriveprocessen kan fortsætte uændret eller med mindre omlæggelser. Der forventes ikke væsentlig for-
sinkelse.  

☐ Skriveprocessen kan omlægges, men forsinkes væsentligt.  

 

Øvrige bemærkninger 

 

 

 

Jeg bekræfter, at de(n) studerende og jeg har forsøgt at tilpasse opgavens design, teori, metode, litteratur 
m.v. for at undgå, at aflevering forsinkes unødigt.  

 

 

____________________________________________________________________________ 

Digital underskrift og dato 
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