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Oplæg om videnskabelig redelighed/eksamenssnyd. 
 
Uddannelsesservice, som indtil for kort tid siden hed Studieadministrationen, har bl.a den opgave at 
varetage sagsbehandlingen på Rektors vegne i sager om eksamenssnyd. 
 
Hjemlen hertil findes universitetets ordensregler med tilhørende vejledning ” Disciplinære 
foranstaltninger over for studerende ved Københavns universitet” udstedt af rektor i okt. 2004 
med hjemmel i Universitetslovens § 14.stk.6 
Regelsættet er ikke alene grundlaget for behandlingen af sager om eksamenssnyd, men giver KU 
mulighed for at skride ind overfor uacceptabel adfærd i bred forstand, herunder situationer som 
forstyrrende adfærd i undervisnings og eksamenssituationer, chikane m.v. 
 
Der indberettes årligt ca. 20 – 25 sager til rektor om eksamenssnyd, antallet ser ud til at være i 
stigning, men om det er udtryk for andet end at der er kommet 2 nye fakulteter til, er endnu for tidligt at 
sige. 
 
De sager der indberettes må betegnes som ” toppen af isbjerget” i den forstand at rektor først kommer 
på banen såfremt studieleder har fundet at der er tale om eksamenssnyd, såfremt dekanen er enig og 
finder at sagen bør afgøres med bortvisning fra eksamen eller fra universitetet. 
 
Ud af de indberettede sager, drejer ca. 90 % sig om videnskabelig uredelighed i form af afskrift uden 
fornøden kildeangivelse. 
Jeg vil i det følgende fokusere på disse 90 %.  
 
Studieleder. 
Det er studieleder der i henhold til § 3 undersøger disse sager, og man kan opdele opgaven i 3 
elementer: 

1. Det skal afklares om der objektivt foreligger afskrift uden kildeangivelse og i bekræftende fald 
hvorfra der er skrevet af. 

2. Det skal dernæst afklares om den vildledning om omfanget af egen indsats, der objektivt er 
konstateret subjektivt kan tilregnes den studerende som forsætlig eller groft uagtsom. 

3. Hvis studieleder finder, at der er tale om grov eller gentagen overtrædelse indberettes sagen til 
dekanen med en redegørelse og en indstilling.  

 
Ad 1: Den objektive afklaring sker i samspil med bedømmerne, hvorfra mistanken normalt vil være 
rejst.  
Konstateres det at der foreligger afskrift uden kildeangivelse er det dermed konstateret, at der er tale om 
en overtrædelse af reglerne om videnskabelig redelighed.  
Opgavebesvarelsen lider derved af en mangel og det må under pkt. 2 afklares om der foreligger en 
sådan skyld hos den studerende at det er eksamenssnyd, eller manglen i stedet skal håndteres i 
bedømmelsesfasen indenfor rammerne af eksamensbekendtgørelsens § 29. 
Jeg vil ikke kommentere dette punkt yderligere, da spørgsmålet altid har været afklaret og ligget klart 
belyst i indstillingerne til rektor, og dermed egentlig ikke været noget centralt led i min sagsbehandling 
på rektors vegne.  



 
Ad 2: Næste element er, at det må afklares om den vildledning om omfanget af egen indsats, der 
objektivt er sket, subjektivt  skal tilregnes den studerende som en forsætlig eller groft uagtsom 
handling der indebærer, at der er tale om eksamenssnyd, eller der foreligger en situation af simpel 
uagtsomhed, der indebærer, at det ikke er eksamenssnyd. 
 
God forvaltningsskik indebærer at den studerende indkaldes til et møde med studieleder og der 
konfronteres med manglerne i besvarelsen og mistanken om snyd. Der skal være givet orientering om 
retten til at medbringe bisidder. 
 
Det er mit indtryk fra de indberettede sager, at ca. 1/3 i denne fase ”tilstår” at der har været tale om 
forsøg på eksamenssnyd, medens de resterende sager rummer forklaringer i form af manglende 
kendskab til reglerne, manglende hensigt og fejl/misforståelse/forglemmelse. 
Det er en skønsmæssig og vanskelig opgave at skære alle de dårlige undskyldninger fra og alligevel 
bevare fokus så man får øje på de situationer hvor man skønner at der er tale om simpel uagtsomhed. 
Som elementer i afklaringen kan peges på: 

• Der er pligt til at sætte sig ind i de regler der gælder for studiet, også ordensreglerne. 
• Pligten til kildeangivelse og konsekvensen af undladelse er klart beskrevet i § 2.  
• Pligten til kildeangivelse er international og gælder uanset ved hvilket universitet man aflægger 

eksamen. 
 
 
Når studieleder til den konklusion, at den studerende ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt er 
der ikke tale om eksamenssnyd og eksamensopgaven skal i stedet principielt underkastes bedømmelse, 
således at der, indenfor rammerne af Eksamensbekendtgørelsens § 29 om mangler ved prøven, i 
bedømmelsesfasen tages højde for at dele af opgaven rummer afskrift uden kildeangivelse. 
 
 
 
Ad 3: Ifølge § 3 har studieleder ikke som opgave selv at påtale en overtrædelse, men indberetter sagen 
til dekanen hvis han mener der foreligger en grov eller gentagen overtrædelse. 
Som jeg nævnte i starten, handler ordensreglerne ikke alene om eksamenssnyd, men om uacceptabel 
adfærd i bred forstand, herunder forstyrrende adfærd m.v. 
Det er i forbindelse med sådanne forstyrrelser m.v. det må afklares om forseelsen er så grov at en 
indberetning er nødvendig. 
Fuldbyrdet eksamenssnyd er i sig selv at anse for en grov overtrædelse som må føre til indberetning. 
Jeg mener der er tale om en uheldig formulering, der bør tydeliggøres når en revision af regelsættet 
kommer på tale.  
 
 
 
 
 
 



Dekanen. 
Kan henlægge sagen, afgøre den med en mundtlig eller skriftlig irettesættelse eller fremsende den til 
rektor. 
Det er mit indtryk, at så godt som alle sager der af studieleder indberettes som eksamenssnyd sendes 
videre til rektor, og at det hænger sammen med at kun rektor kan bortvise. 
Bemærk, at bortvisning anvendes både i betydningen ”annullation af eksamen” og i betydningen 
”udelukkelse fra universitetet”.  
Jeg finder det svært at forestille sig, at man med hensyn til en eksamenspræstation, der er ”inficeret 
med fuldbyrdet eksamenssnyd” ikke vil ønske eksamen kasseret, så den ikke indgår som en eksamen 
universitetet står inde for. Nøjes man med en irettesættelse vil eksamenspræstationen jo skulle 
bedømmes.  
 
 
Rektor. 
Kan irettesætte, bortvise fra eksamen samt bortvise fra universitetet for en tidsbegrænset periode eller 
uden tidsbegrænsning. 
 
Når en sag om eksamenssnyd indberettes til rektor foretages først en foreløbig vurdering af sagen såvel 
m.h.t skyldspørgsmålet som med hensyn til om den indstillede reaktion er passende og der iværksættes 
en skriftlig partshøring  af den studerende, med en foreløbig udmelding af hvordan vi på det 
foreliggende grundlag vurderer såvel skyldspørgsmål som reaktion.  
Formålet er selvfølgelig at sikre, at den studerende inden der træffes endelig afgørelse har kendskab til 
alle foreliggende oplysninger og vurderinger og får lejlighed til med den viden at afgive en afsluttende 
kommentar. 
 
Universitetet er i sin sagsbehandling bundet af en lighedsgrundsætning, om at samme situation skal 
sanktioneres ens uanset på hvilken uddannelse der er snydt.  
KU har i mange år håndteret sager ud fra det lighedsbaserede udgangspunkt, at det ”normale” 
sanktionsniveau for fuldbyrdet eksamenssnyd indebærer hvad der vægtmæssigt svarer til bortvisning 
fra den berørte eksamen samt bortvisning fra KU i omkring ½ år. 
 
Det skal understreges, at den enkelte sag afgøres efter et konkret skøn over de individuelle præmisser 
denne sag rummer og de konkrete afgørelser kan derfor, som også praksis viser, afvige væsentligt fra 
dette udgangspunkt. 
Der tages i den enkelte sag også hensyn til semesterstarttidspunkter og udsving i undervisningsudbud, 
så det sikres, at en bortvisningsperiode ikke vægter tungere end reelt tilsigtet. 
 
Udover at illustrere den alvor KU hvormed ser på eksamenssnyd, er det en praktisk måde at tvinge 
fokus ind på en vurdering af de formildende eller skærpende omstændigheder den enkelte sag rummer. 
Som formildende omstændigheder kan der ud fra praksis peges på ” tidligt i studieforløbet”, ” svag 
regelformulering eller formidling” (selvfølgelig uden der foreligger en så udtalt svaghed, at 
institutionen og ikke den studerende bør bære ansvar og konsekvens). 
Med hensyn til gæstestuderende er det praksis alene at bortvise fra eksamen. Dette er ikke udslag af en 
formildende omstændighed, med et praktisk hensyn baseret på, at gæstestuderende oftest, når en sag 



om snyd kommer til behandling, vil være så tæt på afslutningen af deres studieophold, at bortvisning 
fra KU ikke er aktuel.  
Skærpende omstændighed er primært ”gentagelse”. 
 
Vi tilstræber i afgørelserne og den måde vi effektuerer dem på, dels at afspejle den alvor hvorpå en 
forskningsbaseret verden ser på misbrug af andres tanker, men, da vi er en skole og dermed en slags 
” forberedelse til det virkelige liv” prøver vi også at skabe en situation, så den studerende,”når straffen 
er udstået” kan vende tilbage til studiet uden yderligere forfølgelse. 
 
Derfor effektueres en bortvisning fra eksamen på den måde, at det ikke kan ses i eksamensregistret at 
der er begået eksamenssnyd men i stedet er registreret som et brugt eksamensforsøg for hvilket der 
(administrativt) er i givet skalaens laveste karakter. 
Bortvisning fra Universitetet registreres i matriklen som bortvisning, men uden angivelse af at årsagen 
er eksamenssnyd. 
 
Uddannelsesservice, den 29. oktober 2008. 
 
Chr. Olesen 
Fuldm. 
 
 
 
 
 


