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RETTELSESBLAD
FAKBST 180-7 er opdateret september 2020 og erstatter versionen udgivet december 2017
Bestemmelsen er generelt omskrevet, herunder tilpasset Forsvarsakademiets nuværende
organisation.
ÆNDRINGER
Overordnede ændringer i forhold til seneste udgave er:
Afsnit
6.5

Ændringen i hovedtræk
Ændret til at udgangspunktet er, at partshøringen skal gennemføres
skriftligt, alternativt ved et møde.

Pkt. 8.1 og bilag
3

Bilag med eksempel på Urkund-rapport er udtaget. I stedet er teksten
pkt. 8.1. opdateret, så det fremgår, at Studie-, Administrations- og Bibliotekssektionen kan assistere.

Bemærk: Oversigten udgør ikke en fuldt dækkende beskrivelse af ændringerne.

Sagsnr.: 2020/035862
Dok.nr.: 312497
Side 2 af 7

FAKBST 180-7
2020-09

BESTEMMELSE VEDR. EKSAMENSSNYD, PROCEDURE OG
SANKTIONER
Erstatter:
FAKBST 180-7 ”Bestemmelse vedr. eksamenssnyd, procedure og sanktioner af 2017-12,

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE
Denne bestemmelse omfatter samtlige uddannelser og kurser, der tilrettelægges og gennemføres af Forsvarsakademiet.
Dele af Forsvarsakademiets uddannelser, der gennemføres i værnene, er som udgangspunkt
ikke omfattet af denne bestemmelse, med mindre Studiechefen for den respektive uddannelse udsteder bestemmelse herom.
2. FORMÅL
Formålet med denne bestemmelse er at sætte retningslinjer for, hvad der anses for eksamenssnyd samt beskrive procedure for behandling af sager ved formodning om eller erkendt
eksamenssnyd.
3. INDHOLDSFORTEGNELSE
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2. Formål ................................................................................................................3
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5. Definition ............................................................................................................4
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6. Eksamenssnyd ....................................................................................................4
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7. Sanktioner ..........................................................................................................6
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8.1 Urkund............................................................................................................6
8.2 WorkZone........................................................................................................6
9. Ikrafttræden .......................................................................................................6
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4. BAGGRUND
Eksamenssnyd betragtes som en meget alvorlig forseelse, idet Forsvarsakademiet udsteder
et eksamensbevis som garanti for, at den studerende har opnået uddannelsens kompetencemål. Eksamenssnyd på Forsvarsakademiets uddannelser og kurser vil derfor påvirke omverdenens opfattelse af Forsvarsakademiet som en troværdig uddannelses- og forskningsinSagsnr.: 2020/035862
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stitution, ligesom forseelsen generelt vil være i strid med det værdigrundlag, som Forsvaret
bygger på.
5. DEFINITION
Formålet med eksamen er at bedømme, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige
mål, der er fastsat for uddannelsen, og som fremgår af studieordningen, uddannelsesbeskrivelsen eller uddannelsesordningen.
Snyd i forbindelse med en eksamen defineres som:
 Den studerende gør noget, forsætligt eller uagtsomt, der giver den studerende bedre vilkår end forudsat for den givne eksamen.
 Den studerende, forsætligt eller uagtsomt, hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen.
5.1 Eksempler på eksamenssnyd
Eksamenssnyd kan bestå i forskellige former, eksempelvis:
 Plagiering.
 Genbrug af eget materiale uden kildehenvisning (selvplagiering).
 Samarbejde med anden studerende.
 Ureglementeret kontakt.
 Ikke tilladte hjælpemidler.
 Forfalskning af data.
 Overskridelse af tidsfrister.
 Forhåndskendskab til opgaven.
 Ukorrekte fremmødeoplysninger.
I bilag 1 er ovenstående eksempler uddybet. Bilaget er dog ikke udtømmende, hvorfor der i
en konkret eksamenssituation alligevel kan være tale om eksamenssnyd, såfremt kriterierne
jf. ovenstående, der definerer eksamenssnyd, er opfyldte.
6. EKSAMENSSNYD
Enhver ansat ved Forsvarsakademiet, herunder også eksterne censorer og tilsynsførende eksamensvagter, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til
at indberette det, snarest mulig efter forholdet er erkendt.
6.1 Tilsynsførende personale
Opstår der hos det tilsynsførende personale ved f.eks. fælles skriftlig eksamen, eller eksamen med individuel forberedelse forud for mundtlig eksamen, mistanke om eksamenssnyd,
indberettes sagen skriftligt til Uddannelsesstyringssektionen.
Såfremt det tilsynsførende personale ikke er i tvivl om, at der er tale om eksamenssnyd
(f.eks. anvendelse af ureglementerede hjælpemidler eller kontakt) i forbindelse med afholdelse af en skriftlig eksamen, eller en mundtlig eksamen med forberedelse, skal den tilsynsførende bede den studerende følge med udenfor. Den studerende oplyses om, at vedkommende indberettes til Uddannelsesstyringssektionen for eksamenssnyd, men kan, såfremt
vedkommende ønsker det, fortsætte eksamen og aflevere besvarelsen.
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6.2 Eksaminator og censor
Såfremt eksaminator og/eller censor har formodning om eksamenssnyd, skal eksaminator
undersøge og dokumentere sagen i fornødent omfang, og hvis undersøgelsen styrker formodningen, skal eksaminator indberette det.
Såfremt der ikke er afgivet karakter, skal bedømmelsen stilles i bero, og evt. planlagt
mundtligt forsvar skal afvente afgørelse om, hvorvidt der er tale om eksamenssnyd. Forhold
vedrørende eksamenssnyd kan tillige indberettes efter bedømmelsen har fundet sted, såfremt forholdet først erkendes herefter.
6.3 Indberetning af eksamenssnyd
Eksaminator skal i en indberetning som minimum dokumentere følgende:
 Beskrivelse af de faktiske omstændigheder vedrørende det angivne eksamenssnyd.
 Omfanget af det angivne eksamenssnyd.
 Vurdering af forsætlighed.
Tillige medsendes indberetningen:
 Kopi af eksamensbesvarelsen (med angivelse af hvor og hvordan der menes at være
snydt).
 Kopi af kilder og Plagieringsrapport fra Urkund, hvis der er plagieret.
 Øvrig dokumentation til belysning af sagen.
Indberetningen sendes til Uddannelsesstyringssektionen.
Uddannelsesstyringssektionen underretter indberetter, den studerende og den respektive
studieleder om modtagelse af sagen, hvorefter Uddannelsesstyringssektionen vurderer indberetningen.
Parallelt med at indberetningen sendes til Uddannelsesstyringssektionen, orienterer indberetter den pågældende studerendes studieleder om, at den studerende er indberettet. Det er
vigtigt, at studielederen ikke får indblik i eller ser selve indberetningen, idet det i yderste
konsekvens kan medføre, at den samlede studieledelse i givet fald kan anses som inhabile,
såfremt der efterfølgende skal gennemføres en evalueringsforretning (kommission) af den
studerende, jf. ref. a. og b.
6.4 Afvisning af en indberetning
Vurderes det, at indberetningen er uberettiget, meddeler Uddannelsesstyringssektionen
dette skriftligt til indberetter, den studerende og den respektive studieleder. Bedømmelse af
eksamen kan herefter genoptages. Såfremt der har været afgivet karakter, er denne herefter gældende.
6.5 Vurdering af eksamenssnyd
Vurderes det, at indberetningen er berettiget, gennemføres en partshøring af den studerende. Denne gennemføres i hovedregel som en skriftlig partshøring, men en mundtlig
partshøring kan anvendes, hvis omstændighederne taler herfor. Partshøringen fremsendes
med en kopi af indberetningen og den øvrige dokumentation i sagen.
Såfremt mundtlig partshøring gennemføres, skal der indkaldes til et møde med normalt 14
dages varsel, og den studerende skal informeres om retten til at have en bisidder ved møSagsnr.: 2020/035862
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det. På mødet deltager den studerende, en eventuel bisidder, indberetter og Uddannelsesstyringssektionens sagsbehandler. Uddannelsesstyringssektionen udfærdiger referat fra mødet, der sendes til orientering og eventuel kommentering hos mødedeltagerne.
Afkræftes mistanken om eksamenssnyd ifm. partshøringen, følger sagen retningslinjerne for
afvisning af en indberetning jf. pkt. 6.4.
Bekræftes mistanken om eksamenssnyd, udarbejder Uddannelsesstyringssektionen en
indstilling med forslag til sanktion til dekanen, som træffer afgørelse i sagen. Dekanens afgørelse er endelig og kan ikke påklages. Eventuelle retlige, herunder forvaltningsretlige,
mangler og fejl kan dog påklages til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
7. SANKTIONER
Konstateret eksamenssnyd eller medvirken til eksamenssnyd, forsætligt som uagtsomt, skal
altid sanktioneres.
Sanktionen afhænger af den samlede konkrete individuelle vurdering af forseelsen og eventuelle skærpende forhold (f.eks. gentagelsestilfælde). Sanktionen for eksamenssnyd vil
normalt betyde en skriftlig advarsel, bortvisning fra den respektive eksamen og/eller midlertidig bortvisning fra Forsvarsakademiet i et semester.
For studerende på den fulde officersuddannelse gælder, at de normalt indkaldes til evalueringskommission jf. ref. a.
8. DOKUMENTATION OG JOURNALISERING
8.1 Urkund
Forsvarsakademiet anvender programmet Urkund til plagieringskontrol. Urkund er et system, der automatisk kan foretage tekstgenkendelse og udfærdige en systemgeneret rapport. Denne rapport skal altid kvalificeres manuelt.
Studie-, Administrations- og Bibliotekssektionen kan assistere ved fortolkning af Urkundrapporter.
8.2 WorkZone
Forsvarets dokumenthåndteringssystem, WorkZone, anvendes ifm. journalisering af sagens
dokumenter (FTR-P).
9. IKRAFTTRÆDEN
Denne bestemmelse træder i kraft ved offentliggørelse.
10. SAGSBEHANDLENDE ENHED
Uddannelsesstyringssektionen er sagsbehandlende enhed på denne bestemmelse.

PETER DAHL THRUELSEN
Dekan
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Ref.:
a. VFKBST U.180-6, Bestemmelse for uansøgt afgang fra Forsvarets
Leder- og Mellemlederuddannelser, der gennemføres som fuldtidsstudie.
b. VFKBST U.180-7, Bestemmelse for uansøgt afgang fra Forsvarets
Leder- og Mellemlederuddannelser der gennemføres som deltidsstudie ved siden af havende tjeneste.
Bilag:
1. Typer af eksamenssnyd.
2. Vejledning vedrørende eksamenssnyd og plagiering til studerende.

Kilder:
Dele af teksten er gengivet med tilladelse fra Århus Universitet.
Se endvidere:
http://www.fak.dk/uddannelse/Studieadministration/Pages/Formalia
for skriftlige opgaver.aspx
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