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HVIS DU MØDER EKSAMENSSNYD

PROCEDURER VED
EKSAMENSSNYD
Enhver ansat ved universitetet, herunder eksterne
censorer, der konstaterer eller har begrundet mistanke
om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det
ADMINISTRATIONEN
Konstaterer det administrative personale, fx
Eksamenstilsynet, eksamenssnyd i forbindelse med afholdelsen af eksamen, indberettes
sagen skriftligt til Uddannelsesjuridisk Service
i AU Studieadministration.
I indberetningen beskrives de faktiske omstændigheder i sagen og den implicerede
studerendes identitet angives.

EKSAMINATOR OG CENSOR
Har eksaminator og/eller censor formodning om eksamenssnyd, skal de undersøge
sagen i fornødent omfang.
Under undersøgelsen stilles prøven i bero
for den implicerede studerende, hvis der
ikke allerede er meddelt en bedømmelse.
Om fornødent meddeler eksaminator dette
til den studerende, men derudover tages
der ikke på dette tidspunkt kontakt til den
studerende.

Indberetning
Hvis undersøgelsen styrker formodningen
om snyd, skal sagen indberettes skriftligt til
Uddannelsesjuridisk Service i AU Studieadministration.
I indberetningen beskrives de faktiske
omstændigheder i sagen. Indberetningen
bilægges i nødvendigt omfang kopi af eksamensmateriale og andet, der kan oplyse
og dokumentere sagen.
I indberetningen angives den implicerede
studerendes identitet. I sager med flere
studerende tages der ikke nødvendigvis
stilling til, hvem der betragtes som skyldig.
Der skal ikke i indberetningen tages stilling
til spørgsmålet om sanktionsmuligheder.
Eksaminator underretter samtidig den
studerende om, at sagen er indberettet, og
at den vil blive behandlet efter de her beskrevne procedurer.
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UDDANNELSESJURIDISK SERVICE

REKTOR

Når Uddannelsesjuridisk Service modtager
en indberetning om eksamenssnyd, besluttes det enten at afvise sagen af juridiske
grunde eller at fortsætte sagsbehandlingen.

På baggrund af indberetningen og samtalen indstiller Uddannelsesjuridisk Service
sagsafgørelsen til rektor, som kan afvise
sagen eller træffe beslutning om sanktion.

Beslutning om afvisning meddeles skriftligt
til den studerende med kopi til indberetteren. Afvises sagen, skal alt efter omstændighederne en evt. afbrudt bedømmelse
genoptages eller en ny prøve arrangeres.

Rektor kan kun træffe beslutning om sanktion, hvis der efter hans opfattelse uden for
enhver rimelig tvivl er tale om eksamenssnyd.

Kontrolsamtale
Hvis sagsbehandlingen fortsættes, tilbyder
Uddannelsesjuridisk Service den implicerede
studerende en samtale. Formålet med samtalen er at afdække forholdet og give den
studerende mulighed for at forklare sig.
Indkaldelsen til samtalen bilægges kopi af
indberetningen og skal indeholde oplysning om, at samtalen vedrører en formodning om eksamenssnyd og om, at den studerende har ret til at have en bisidder med
ved samtalen.
I samtalen deltager indberetteren og Uddannelsesjuridisk Service. Indberetteren kan
anmode studieleder eller andre fagkyndige
om også at deltage.

Afvises sagen, skal alt efter omstændighederne en evt. afbrudt bedømmelse genoptages eller en ny prøve arrangeres.
Uddannelsesjuridisk Service meddeler rektors beslutning skriftligt til den studerende
med kopi til indberetteren.
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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 i den studerendes sagsmappe.

studerende kan heller ikke efterfølgende få
godkendt merit eller valgfag på baggrund
af uddannelsesaktiviteter gennemført andetsteds i bortvisningsperioden.

Annullering af prøven
Annulleringen omfatter den prøve, der er
konstateret eksamenssnyd ved. Annulleringen kan ske, uanset om der allerede er
meddelt en bedømmelse.

Bortvisningsperioden starter fra det tidspunkt, beslutningen om bortvisning meddeles den studerende. Efter bortvisningsperioden genoptages den studerende ved
henvendelse til universitetet.

Den studerende noteres for at have brugt et
eksamensforsøg ved prøven.

Evt. ansøgning om dispensation, som den
studerende efter genoptagelsen mener at
have brug for pga. bortvisningen, indgives
på sædvanlig vis til det relevante studienævn eller den relevante studieleder.

Annullering af eksamensterminen
Annulleringen omfatter samtlige prøver,
den studerende er tilmeldt i den eksamenstermin, hvor der er konstateret eksamenssnyd. Annulleringen sker, uanset om prøven er gennemført eller ej, og uanset om
der allerede er meddelt en bedømmelse.

Bortvisning permanent
Permanent bortvisning er den strengeste
form for sanktion.

Den studerende noteres for at have brugt et
eksamensforsøg ved hver af prøverne.

Permanent bortvisning indebærer, at den
studerende ikke fremover vil kunne deltage
i nogen form for undervisning, eksamen og
andre af universitetets aktiviteter.

Bortvisning i en periode
Bortvisning indebærer, at den studerende
ikke kan deltage i nogen form for undervisning, eksamen og andre af universitetets
aktiviteter i bortvisningsperioden. Den

En permanent bortvisning gælder fra det
tidspunkt, beslutningen om bortvisning
meddeles den studerende.

