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Procedure for håndtering af mistanke om pla-

giat ifm. bedømmelse af skriftlige arbejder 

 

 

 

 

 

Formål 

Formålet med proceduren er at sikre at vi har en ensartet fremgangsmåde til at foretager systematisk mo-

nitorering af plagiat ifm. aflevering af studerendes arbejder, der skal bedømmes.  Dette sker som en sikring 

af, at afleverede materialer er den studerendes selvstændigt udarbejdede materiale og at samme materiale 

ikke indgår i flere bedømmelser. 

Anvendelse 

Proceduren anvendes ved alle skriftlige arbejder, hvori der indgår bedømmelse. Det gælder både eksaminer 

samt eksamenslignende aktiviteter og aflevering af obligatoriske afleveringer, der er nødvendige for at ind-

stille sig til eksamen jf. studieordninger på fuldtids- og deltidsuddannelserne.        

Fremgangsmåde/metode 

Plagiat defineres som, at en studerende ikke uretmæssigt må skaffe hjælp fra andre, yde hjælp til andre, 

har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden tydelig kilde-

henvisning.  

Alle eksamensopgaver, eksamenslignende opgaver, obligatoriske opgaver, bundne forudsætninger og øv-

rige afleveringer, der er nødvendige for at indstille sig til eksamen, bliver kontrolleret for plagiat/afskrift fra 

internettet, faglitteratur og tidligere afleverede opgaver fra EAMV og andre uddannelsesinstitutioner. 

De studerendes skriftlige arbejde afleveres digitalt på et site (WISEflow), hvori der er integreret et værktøj 

til at kontrollere plagiat (Urkund).  Resultaterne af plagiatscreeningerne afventes inden bedømmelses-ar-

bejdet påbegyndes. 

EAMV har som udgangspunkt fastsat en vejledende grænseværdi for acceptabelt plagiat på 10% i plagiat-

kontrollen. Procentsatsen for acceptabelt plagiat i plagiatkontrollen kan ændres for de enkelte eksaminer, 

men det skal forud for eksamen begrundes og godkendes af den respektive uddannelseschef/kursus- og 

efteruddannelseschef. 

Hvis den fastsatte grænseværdi overskrides, skal bedømmerne analysere nærmere i plagiatrapporten se-

nest 48 timer efter aflevering af opgaven. 

Der kan være fastsat særlige kriterier for plagiat i uddannelsernes gældende studieordning. 

Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen har ansvar for, at de studerende i god tid inden ek-

samen er bekendt med håndteringen af plagiat og at vejledninger for plagiat og eksamensreglementet er 

opdateret og tilgængeligt for de studerende. 

Bedømmerne er ansvarlige for at kontrollere og analysere skriftlige arbejder for plagiat. Hvis der er formo-

det mistanke om plagiat jf. §19 i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, 
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tager bedømmeren straks kontakt til den ansvarlige uddannelseschef/kursus- og efteruddannelseschef, der 

vurderer, om graden af plagiat vil få betydning for bedømmelsen. 

Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen har i samarbejdet med relevante undervisere an-

svaret for, at mistanke om plagiat bliver af- eller bekræftet. 

Ved bekræftelse af mistanke om plagiat har uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen ansva-

ret for, at følgende procedure iværksættes: 

 

Mistanke om formodet plagiat før bedømmelse af skriftlige arbejder 

1. Bedømmeren kontrollerer og analyserer afleveringer, der viser mere plagiat end det i plagiatkon-

trollen fastsatte senest 48 timer efter aflevering. 

2. Ved mistanke om plagiat kontakter bedømmeren straks uddannelseschefen/kursus- og efteruddan-

nelseschefen. 

3. Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen orienterer straks Rektor om mistanken om 

formodet plaigat. 

4. Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen kontakter den respektive underviser og 

den studerende, som forelægges mistanken om formodet plagiat hurtigst muligt, efter at mistan-

ken er opstået.  

5. Hvis den studerende erkender plagiat, vil den studerende skriftligt få meddelt, at det er bortvis-

ningsgrund fra prøven. Dette meddeles straks til evt. censor. Dette tæller som et afleveringsfor-

søg/eksamensforsøg. 

6. Den studerende skal gennemføre en ny prøve (eksamen, eksamenslignende aktivitet eller obligato-

risk opgave). 

7. Hvis den studerende ikke erkender plagiat, følges klagevejledningen i bekendtgørelsen for prøver i 

erhvervsrettede uddannelser. Dette meddeles straks til evt. censor. 

8. Hvis en studerendes arbejde er blevet afvist pga. plagiat, skal uddannelseschefen/kursus- og efter-

uddannelseschefen informere den respektive studiesekretær, som registrerer opgaven som ”Afvist” 

i WISEflow og ”Ej bedømt” i det studieadministrative system (SIS) 

9. Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen og studiesekretæren udarbejder i fælles-

skab den skriftlige dokumentation ifm. plagiatsagen. 

Mistanke om formodet plagiat efter bedømmelse af skriftlige arbejder 

1. Plagiat kan ikke forældes og er der mistanke om formodet plagiat efter endt prøve og bedømmelse, 

vil proceduren være identisk med mistanke om formodet plagiat før bedømmelse af skriftlige arbej-

der. 

2. Ved bekræftelse af plagiat, vil bedømmelsen bortfalde og et nyt afleveringsforsøg/eksamensforsøg 

iværksættes. 

3. Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen og studiesekretæren udarbejder i fælles-

skab den skriftlige dokumentation ifm. plagiatsagen. 

Opfølgning  

Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen har ansvar for, at der efter hver eksamenstermin 

evalueres på de eventuelle formodninger om plagiat, der har været.  

På fuldtidsuddannelserne sker dette i det respektive uddannelsesteam på et efterfølgende teammøde. Der 

udarbejdes i referatet fra teammødet en plan for, hvordan plagiat fremadrettet kan reduceres.  
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På deltidsområdet drøfter kursus- og efteruddannelseschefen emnet med relevante undervisere og igang-

sætter eventuelle handlinger for at forhindre plagiat fremadrettet. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt. 

 


