EKSAMENSSNYD
– PROCEDURER
OG SANKTIONER
Guide for universitetets medarbejdere

Vidste du, at alle ansatte på
AU, der konstaterer eller har
begrundet mistanke om
eksamenssnyd, har pligt til
at indberette det?
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PROCEDURER VED EKSAMENSSNYD
Enhver ansat ved universitetet, herunder også eksterne
censorer, der konstaterer eller har begrundet mistanke
om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det.

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en eksamen, skal
dette indberettes til Uddannelsesjura, som
behandler sagerne på vegne af dekanen.
I denne pjece finder du en nærmere beskrivelse af sagsgangene.
I pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen”
kan du finde mere information om, hvad
der betragtes som eksamenssnyd på
Aarhus Universitet.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der i en given
sag er tale om eksamenssnyd, eller hvis du
har spørgsmål til proceduren for indberetning m.v., er du også altid velkommen til at
kontakte Uddannelsesjura.

ADMINISTRATIONEN

Opstår der hos det administrative personale, eksempelvis Eksamenstilsynet, mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med
afholdelsen af eksamen, indberettes sagen
skriftligt til Uddannelsesjura.
Er der tale om muligt eksamenssnyd i
forbindelse med afholdelsen af en tilsynsprøve, afbrydes prøven ikke, men den

studerende orienteres om, at sagen efterfølgende vil blive indberettet til Uddannelsesjura.

EKSAMINATOR OG CENSOR

Har eksaminator og/eller censor formodning om eksamenssnyd, skal eksaminator undersøge og dokumentere sagen
i fornødent omfang. Det indebærer, at
eksaminator dokumenterer hvilken type
af eksamenssnyd, der er tale om samt
omfanget heraf. Uddannelsesjura foretager
ikke yderligere undersøgelser af, hvorvidt
der kan dokumenteres mere vidtgående
eksamenssnyd end det, der fremgår af
eksaminators dokumentation.
Under undersøgelsen skal bedømmelsen
af prøven stilles i bero for den implicerede
studerende, hvis der ikke allerede er meddelt en karakter for prøven.
Hvis undersøgelsen styrker formodningen
om snyd, skal eksaminator indberette sagen skriftligt til Uddannelsesjura. Når sagen
indberettes til Uddannelsesjura, skal eksaminator samtidig orientere studielederen
for det pågældende studie om indberet-
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ningen; eventuelt ved at sætte studielederen cc på selve indberetningen.
Eksaminator eller eventuelt en institutsekretær skal orientere den studerende om, at
sagen er indberettet til Uddannelsesjura. Til
brug for orienteringen af den studerende
skal den skabelon, som er udfærdiget af
Uddannelsesjura, benyttes.
Et eventuelt planlagt mundtligt forsvar
udsættes, indtil der er truffet afgørelse om,
hvorvidt der er tale om eksamenssnyd.

INDBERETNINGENS FORM

Indberetningen skrives med udgangspunkt
i den skabelon, som er udfærdiget af Uddannelsesjura. I indberetningen beskrives
de faktiske omstændigheder i sagen.
Er der tale om en indberetning fra det administrative personale, sendes indberetningen til Uddannelsesjura sammen med den
studerendes eksamensbesvarelse.

den studerende har mulighed for at gøre sig
bekendt med sagen. Indberetningen skal
derfor være holdt i et sprog, som gør den
egnet til at blive læst af den studerende. Er
der tale om en ikke-dansktalende studerende, skal indberetningen skrives på engelsk.
Der skal i indberetningen ikke tages stilling
til spørgsmålet om sanktionsmuligheder.

UDDANNELSESJURa

Når Uddannelsesjura modtager en indberetning om eksamenssnyd, vurderes sagen,
hvorefter det besluttes enten at afvise
indberetningen eller at fortsætte sagsbehandlingen.
I tilfælde af en beslutning om at afvise en
indberetning meddeler Uddannelsesjura
dette skriftligt til den studerende med kopi
til indberetter, hvorefter bedømmelsen af
eksamen genoptages.

PARTSHØRING

Til en indberetning, der kommer fra eksaminatorer, skal der vedlægges en kopi af
eksamensbesvarelsen med angivelse af,
hvor i opgaven der menes at være eksamenssnyd. Derudover skal der vedlægges
kopi af de kilder, som den studerende
angiveligt har kopieret fra samt anden
relevant dokumentation, som kan belyse
sagen, eksempelvis en systemgenereret
plagieringsrapport.

Hvis sagsbehandlingen fortsættes, tilbyder
Uddannelsesjura den implicerede studerende en partshøring i form af et møde.
Formålet med mødet er at give den studerende mulighed for at give sine kommentarer til sagen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at
den indberetning, Uddannelsesjura modtager, vil blive sendt til den studerende, så

Den studerende oplyses i mødeindkaldelsen også om, at han/hun har ret til at have
en bisidder med til mødet.

Sammen med mødeindkaldelsen fremsendes en kopi af indberetningen og den
øvrige dokumentation vedrørende sagen.
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På mødet deltager den studerende, indberetteren og Uddannelsesjura. Indberetteren
kan anmode studieleder eller en anden
fagkyndig om at deltage på sine vegne
eller som bisidder.
Efter mødet sender Uddannelsesjura et resumé fra mødet til orientering og eventuel
kommentering hos den studerende.
Hvis den studerende ikke ønsker at deltage
i et møde om sagen eller ikke har mulighed
for at deltage i et møde, foretages i stedet
en skriftlig partshøring.
Hvis mistanken om eksamenssnyd afkræftes i forbindelse med partshøringen, vil sagen blive afvist. Uddannelsesjura meddeler
dette skriftligt til den studerende med kopi
til indberetter, og bedømmelsen af eksamen genoptages herefter.

dekanen

På baggrund af indberetningen og partshøringen af den studerende udarbejder
Uddannelsesjura en indstilling til dekanen,
som herefter træffer afgørelse i sagen.
Afgørelsen sendes til den studerende fra
dekanen. Uddannelsesjura modtager herefter en indscannet kopi af afgørelsen.

ADMINISTRATIVE SAGSGANGE
EFTER AFGØRELSEN

Når Uddannelsesjura modtager en kopi af
den endelige afgørelse, journaliseres denne på den studerendes studentersag.

Uddannelsesjura orienterer indberetter
og studieleder om afgørelsen. Samtidig
underretter Uddannelsesjura de relevante
administrative medarbejdere, så afgørelsen
kan effektueres i de studieadministrative
systemer, eksempelvis i form af standsning
af SU, udskrivning af universitetet eller
annullering af et eksamensresultat.
Hvis den studerende er blevet bortvist, vil
en eventuel dispensationsansøgning først
kunne behandles, når den studerende er
genindskrevet på studiet.

DEN STUDERENDES RETTIGHEDER
UNDER SAGSBEHANDLINGEN

En studerende, som er indberettet for mulig
eksamenssnyd, har under sagsbehandlingen samme rettigheder som sine øvrige
medstuderende. Det vil sige, at den studerende gerne må deltage i anden undervisning eller eksamensaktiviteter på trods af
den verserende sag.
Når den studerende indberettes for muligt
eksamenssnyd, orienteres den studerende samtidig om, at der er risiko for at den
pågældende prøve vil blive annulleret, og
at der derfor er mulighed for at deltage i
en eventuel reeksamen, selv om der ikke
er truffet afgørelse i den konkrete sag. Hvis
sagen ender med en afvisning, og den
studerende har deltaget i en reeksamen,
beholder den studerende det højeste
resultat.
En studerende, som har fået en sanktion for
eksamenssnyd, er efterfølgende studerende på samme vilkår som sine øvrige
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medstuderende. Det betyder, at der ikke
foranstaltes særlige tiltag for den enkelte
studerende, ligesom der heller ikke føres
skærpet tilsyn med netop denne studerendes opgavebesvarelser. En studerende,
der får annulleret en eller flere prøver, skal
stilles på samme måde, som hvis disse i
stedet var dumpet.
I visse tilfælde vil en studerende som følge
af afgørelsen i en snydesag have behov
for en dispensation fra studienævnet,
eksempelvis hvis den studerende har fået
annulleret et tredje prøveforsøg. Sådanne
dispensationsansøgninger skal den studerende indgive på sædvanlig vis til det relevante studienævn eller til studielederen,
som herefter behandler sagen.
Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at sager om eksamenssnyd er
af fortrolig karakter. Hvis du, enten som
administrativ medarbejder, som indberetter
eller på anden vis, har været involveret i
håndteringen af en sag om eksamenssnyd,
skal du derfor være opmærksom på, at du
har tavshedspligt vedrørende sagen.
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SANKTIONER VED EKSAMENSSNYD
I overensstemmelse med universitetets disciplinære regler benyttes
en eller flere af nedenstående sanktioner ved eksamenssnyd.
ADVARSEL

En advarsel er den mildeste form for
sanktion. Advarslen vil blive noteret på den
studerendes studentersag.

ANNULLERING AF PRØVE

Annulleringen omfatter den prøve, der er
konstateret eksamenssnyd ved. Annulleringen kan ske, uanset om der allerede er
meddelt en bedømmelse.
Den studerende noteres for at have brugt
et eksamensforsøg ved prøven.

ANNULLERING AF EKSAMENSTERMIN

En annullering af eksamensterminen
omfatter samtlige prøver, den studerende
er tilmeldt i den eksamenstermin, hvor der
er konstateret eksamenssnyd. Der skelnes
her mellem ordinær eksamenstermin og
re-eksamenstermin. Annulleringen sker,
uanset om prøven er gennemført eller ej,
og uanset om der allerede er meddelt en
bedømmelse.
Den studerende noteres for at have brugt
et eksamensforsøg ved samtlige prøver i
den pågældende eksamenstermin.

BORTVISNING I EN PERIODE

Bortvisning indebærer, at den studerende

udskrives fra universitetet og dermed ikke
kan deltage i nogen form for undervisning,
eksamen eller andre af universitetets aktiviteter i bortvisningsperioden.
Bortvisningsperioden starter fra det tidspunkt, beslutningen om bortvisning meddeles den studerende – det vil sige datoen
for afgørelsen. Efter bortvisningsperioden
genoptages den studerende ved henvendelse til universitetet.
Den studerende er selv ansvarlig for at
søge om genindskrivning på universitetet
inden udløbet af bortvisningsperioden eller
i umiddelbar forlængelse heraf. Senere
anmodninger om genindskrivning fra den
studerende behandles efter de almindelige
regler herom.

PERMANENT BORTVISNING

Permanent bortvisning er den strengeste
form for sanktion.
Permanent bortvisning indebærer, at den
studerende ikke fremover vil kunne deltage
i nogen form for undervisning, eksamen
eller andre af universitetets aktiviteter.
En permanent bortvisning gælder fra det
tidspunkt, beslutningen om bortvisning
meddeles den studerende – det vil sige
datoen for afgørelsen.

Uddannelsesjura
medarbejdere.au.dk/eksamenssnyd

