
IT-Universitetets retningslinier for håndtering af habilitetsproblemer i forbindelse 
med vejledning og eksamination 
 
Eksamensresultater opnået på IT-Universitet skal selvfølgelig være både retvisende og troværdige. 
Det er derfor helt afgørende, at ansatte som optræder som eksaminatorer eller censorer (herefter 
samlet kaldet ”bedømmer”) er upartiske i forhold til et konkret eksamensresultat. 
 
En ansat som har private interesser – såsom økonomiske interesser - i udfaldet af en eksamination, 
vil ikke være upartisk og vil dermed som udgangspunkt være inhabil som bedømmer. Problemer 
omkring inhabilitet er reguleret ved lov og resultatet af, at en bedømmer findes inhabil i forhold til 
en bestemt eksamen er at eksamenen vil være ugyldig. Reglerne om habilitet er at finde i 
forvaltningslovens § 3. 
 
Vejledning af studerende kan også – men vil normalt ikke - falde ind under reglerne. Dette 
begrundes i, at en vejleder kan udøve en betydelig indflydelse på en opgaves endelige udformning 
og således indirekte på karaktergivningen. 
 
Hvis en ansat mener, at der er risiko for, at denne vil kunne være inhabil i en eksamenssituation 
eller som vejleder, skal den ansatte oplyse og diskutere dette med sin overordnede (linieleder for 
eksterne lektorer).  
 
Formålet med denne vejledning er at hjælpe den enkelte ansatte med at vurdere, om der er risiko 
for, at denne er inhabil i forhold til en konkret eksamenssituation.  
 

Hvornår er en bedømmer inhabil pga. private interesser  
 
Hvad siger loven? 
 
Den der virker indenfor den offentlige forvaltning er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis denne 
har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags - i denne sammenhæng en eksaminations 
- udfald1, eller hvis denne deltager i ledelsen eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller 
anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i en eksaminations udfald.2
 
Ved vurdering af om en ansat vil være inhabil som bedømmer, er det således først og fremmest 
vigtigt at fastslå, om der foreligger særlige personlige eller økonomiske interesser. 
 
 
Hvornår har en ansat særlige økonomiske interesser i en eksamens udfald? 
 
Den økonomiske interesse skal være konkret for at skabe habilitetsproblemer.. Dvs. at alene det 
faktum, at en ansat indenfor et bestemt forskningsområde udfører forskning, som muligvis vil 
kunne udmunde i et salgbart produkt, gør ikke en ansat inhabil som bedømmer i en eksamination 
indenfor dette forskningsområde.  

                                                 
1 Jf, forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1. 
2 Jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. 
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Hvis den ansattes forskning derimod har manifesteret sig i et konkret produkt så som et konkret 
salgbart produkt eller et patent, og den ansatte skal eksaminere en studerende på baggrund af et 
speciale, som omhandler et sådan produkt eller patent, så må den økonomiske interesse siges at 
være konkret. 
 
Herunder opstilles to ikke-udtømmende eksempler på scenarier, hvor en ansat Professor A kan være 
berørt af forhold, der kan gøre, at han/hun vil have en konkret økonomisk interesse i forhold til en 
bestemt eksaminations udfald: 
 

Professor A har medvirket til frembringelse af en patenteret opfindelse 
Professor A forsker indenfor forskningsområde ”X” og har medvirket til frembringelsen af en 
opfindelse, som ITU har overtaget og udtaget et patent på. Patentet kaldes produkt ”Y”. 
Professor A vil få vederlag i overensstemmelse med gældende vederlagsregler, hvis patentet 
genererer profit (1/3 del af profit genereret). 

 
Eller  
 

Professor A er medejer af et firma 
Professor A er medejer af et Firma A/S (eller anden selskabstype), hvis forretningsområde 
overlapper forskningsområde ”X”. Dette Firma A/S har rettigheder til og sælger et IT produkt, 
som også kaldes produkt ”Y”. Professor A er samtidig på ITU involveret i forskningsprojekter 
indenfor forskningsområdet ”X”.  

 
 
Hvorvidt Professor A i sådanne scenarier er inhabil i forhold til en eksamenssituation vil komme an 
på følgende: 

 
1. Den studerende skriver en opgave/skal til eksamen i et emne indenfor 

forskningsområde ”X”. Opgaven/eksamenen kommer kun perifert eller slet ikke i 
berøring med produktet ”Y”. 
 

→ Professor A´s eventuelle økonomiske interesse i eksamenens udfald er ikke konkret og 
Professor A er derfor i denne situation ikke inhabil som bedømmer eller vejleder.3

 
2. Den studerende bruger produktet ”Y” som værktøj til at analysere problemstillingen i 

en opgave/eksamen. Men den studerende foretager ikke nogen egentlig vurdering af 
produktet ”Y”. 
 

→ Eftersom Produktet ”Y” ikke er genstand for den studerendes vurdering, er Professor 
A i denne situation ikke inhabil som vejleder eller bedømmer.4  

 
3. Produktet ”Y” er genstand for analyse eller er på anden måde genstand for vurdering i 

den studerendes opgave/eksamen. 
 

                                                 
3 Kammeradvokatens Notat om inhabilitet ved eksamination på grund af privatøkonomiske interesser, 7. juni 2004, s. 7  
4 Se også Kammeradvokatens Notat om inhabilitet ved eksamination på grund af privatøkonomiske interesser, 7. juni 
2004, s. 6 
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→ I denne situation vil Professor A være inhabil i forhold til at eksaminere den 
studerende. Professor A vil som udgangspunkt ikke ønske en negativ vurdering af 
produktet ”Y” og vil være i en position til at straffe en sådan via karaktergivningen.5 
Som hovedregel vil professor A dog godt kunne være vejleder på den studerendes 
opgave, når blot ledelsen er informeret om forholdet. 

 
 
Inhabilitet pga. ikke-økonomiske personlige interesser 
 
Ikke-økonomiske interesser vil også kunne medføre inhabilitet. F.eks. er det klart, at en bedømmer 
vil være inhabil i en eksamenssituation, hvis denne har et nært familiemæssigt eller et andet nært 
forhold – så som et plejeforhold eller et fast samlivsforhold - til eksaminanden.6  
 
 
Afsluttende 
 
Som nævnt ovenfor skal den ansatte, hvis denne mener - eller er i tvivl om - at der er risiko for 
inhabilitet altid oplyse dette til den ansattes overordnede Den overordnede vil så – eventuel i 
samråd med IT-Universitetets ledelse – vurdere, hvorvidt den ansatte vil kunne påtage sig rollen 
som bedømmer eller vejleder. I tilfælde hvor ledelsen vurdere, at risikoen for inhabilitet er særlig 
stærk, kan dette medføre, at den ansatte ikke blot vil være udelukket fra at bedømme i en given 
situation men også fra at påtage sig vejlederrollen. 
 
 

                                                 
5 Se også Kammeradvokatens Notat om inhabilitet ved eksamination på grund af privatøkonomiske interesser, 7. juni 
2004, s. 6 
6 Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2 
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