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Akademisk redelighed og uredelighed 
 
Disse noter beskriver akademisk redelighed og uredelighed. Vi har til hensigt at udvide 
noterne til en policy om akademisk redelighed i løbet af efteråret 2004. 
 
Der findes bredt accepterede normer for akademisk opførsel og hæderlighed. Overtræ-
delse af normerne er uetisk og ensbetydende med akademisk uredelighed. Akademisk 
uredelighed omfatter afskrift og eksamenssnyd, men er ikke begrænset hertil. 
 
Følgende er eksempler på akademisk uredelighed, som for det meste har at gøre med 
uhæderlighed: 
 

• Forsøg på at tage æren for andres arbejde uden deres samtykke og uden kildeangi-
velse 

• Anvendelse af andres ideer eller ord uden autorisation og uden korrekt citering 
• Brug af uautoriserede kilder 
• Forfalskning eller fabrikation af data eller dokumenter 
• Hjælp til andre med ovenstående. 

 
IT-Universitetet forventer af alle studerende, at deres faglige arbejder er deres egne, og 
at de ikke er baseret på uredelighed. 
 
Kursusarbejde (kode, obligatoriske opgaver, skriftlige arbejder, produktioner, projekt-
rapporter, eksamensbesvarelser etc.) baseret på uredelighed vil ikke blive accepteret. 
 
Sådanne tilfælde vil endvidere blive behandlet i overensstemmelse med IT-Universitetets 
regler. I tilfælde af uredelighed vil IT-Universitetet tildele disciplinære sanktioner, lige fra 
manglende godkendelse af arbejdet, advarsel, bortvisning fra eksamen, eksamenska ran-
tæne eller bortvisning fra undervisning og eksamen, til relegering, dvs. udmeldelse fra 
IT-Universitetet. 
 
Se endvidere IT-Universitetets eksamensbestemmelser (http://www.it-
c.dk/Internet/sw709.asp), afsnit 8 “Bortvisning fra eksamen” / 8.1 “Eksamenssnyd”: 
 

”Den studerende må ikke uretmæssigt skaffe sig eller give en anden studerende 
hjælp til besvarelse af eksamensopgave eller eksamensspørgsmål, eller medbringe 
ikke-tilladte hjælpemidler til eksamen. 
 
Den studerende må ikke forsøge at udgive en andens arbejde for sit eget, anvende 
en andens tekster, idéer eller produkter uden kildeangivelse og citationstegn, for-
falske data eller dokumenter eller lignende. 
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Overtrædelse af ovenstående bestemmelser betragtes som eksamenssnyd. 
 
Hvis der opstår formodning om eksamenssnyd under eller efter en eksamen, indbe-
retter tilsyn eller eksaminator dette til IT-Universitetet. Bliver formodningen be-
kræftet, træffer IT-Universitetet beslutning om eventuel bortvisning fra eksamen og 
eventuelle øvrige sanktioner i form af fx advarsel eller eksamenskarantæne i ét el-
ler flere semestre. 
 
Bortvisning fra eksamen indebærer, at en eventuel afgivet karakter for den pågæl-
dende eksamen bortfalder. Bortvisning fra eksamen omfatter også alle efterfølgen-
de eksaminer i samme eksamensperiode. 
 
Eksamenskarantæne indebærer, at den studerende i karantæneperioden kan følge 
undervisning og modtage projektvejledning, men ikke kan aflægge eksamen. 
 
IT-Universitetet kan i særlige tilfælde beslutte, at den studerende skal bortvises fra 
såvel undervisning og projektvejledning som eksamen i ét eller flere semestre, eller 
at den studerende skal relegeres, dvs. at den studerendes indskrivning bringes til 
ophør.” 

 


