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Retningslinjer vedrørende mistanke om plagiat 
Retningslinjerne omhandler procedurer ved begrundet mistanke om eller dokumentation af plagiat eller 
uretmæssig tilegnelse af produkt i forbindelse med skriftlige opgaver, projekter og eksamensopgaver. 
 
For at forebygge plagiat bliver der undervist i og vejledt om hensigtsmæssig brug af kildehenvisninger 
og citater. 

Procedure vedrørende plagiat eller uretmæssig tilegnelse af opgave 
 
I undervisningsforløbet  
Hvis en underviser har begrundet mistanke om plagiat af hele eller dele af en opgave, indkaldes 
eleven/gruppen til en samtale. Til stede ved samtalen er eleven/gruppen og underviser, eventuelt 
uddannelsesleder, eller uddannelseskonsulent/ansættende myndighed.  
 
Samtalen skal afklare situationen omkring plagiatet og have et læringsmæssigt perspektiv. Er eleven i 
et ansættelsesforhold, informeres uddannelseskonsulenten. 
 
Samtalen munder ud i en skriftlig aftale om udarbejdelse af et nyt produkt med hensyn til omfang, 
tidsforbrug og vejledningsbehov. Samtalen dokumenteres i UDDATA+. 
 
Plagiat medfører en skriftlig advarsel, og ved gentagelse kan eleven/gruppen blive bortvist fra 
uddannelsen.  
 
I prøveforberedelsen   
Hvis en eksaminator eller censor har begrundet mistanke om plagiat af hele eller dele af en opgave i 
forbindelse med prøveforberedelsen, indkaldes eleven/gruppen til en samtale. Til stede ved samtalen 
er eleven/gruppen, eksaminator og uddannelsesleder. Er eleven i et ansættelsesforhold, informeres 
uddannelseskonsulent/ansættende myndighed og deltager eventuelt i mødet.  
 
Samtalen skal afklare situationen omkring plagiatet og have et læringsmæssigt perspektiv. Er eleven i 
et ansættelsesforhold, informeres uddannelseskonsulenten. 
 
Samtalen munder ud i en skriftlig individuel aftale om udarbejdelse af et nyt produkt med hensyn til 
omfang, tidsforbrug og vejledningsbehov. Samtalen dokumenteres i UDDATA+. Efter aflevering af det 
nye produkt tilbydes eleven/gruppen at gå til prøve.  
 
Ved dokumentation af plagiat eller uretmæssig tilegnelse af projekter eller eksamensrelaterede 
grundfagsopgaver vurderes eventuelle konsekvenser for opgaveaflevering, skolevejledning eller adgang 
til prøve.  
 
Plagiat medfører en skriftlig advarsel, og ved gentagelse kan eleven/gruppen blive bortvist fra 
uddannelsen.  
 
Ved prøven 
Dokumenterer censor eller eksaminator umiddelbart før en eksamination plagiat eller uretmæssig 
tilegnelse af produkt eller dele heraf, udskydes eller annulleres eksaminationen. 
 
Ved mistanke gennemføres eksaminationen som planlagt, og en afdækning af mistanken finder sted 
dels under eksaminationen, dels efterfølgende. Dokumenteres mistanken, annulleres bedømmelsen. I 
begge tilfælde indkaldes eleven/gruppen til samtale, beskrevet ovenfor. 
 
Plagiat medfører en skriftlig advarsel, og ved gentagelse kan eleven/gruppen blivebortvist fra 
uddannelsen. 


