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Procedurer for eksamensklager, -anker og plagiat
Uddannelse & Studerende (U&S) har ansvaret for sagsbehandlingen af eksamensklager og anker
samt for udfærdigelse af statistik på området. U&S træffer afgørelse i eksamensklager på dekanens
vegne.
Ved klager over censor har censorformanden ansvaret for behandling og opfølgning på klagen.
Dekanen har ansvar for, at principperne for videnskabelig redelighed overholdes.
Procedure
Klage over prøver

De studerende kan klage over prøver i henhold til eksamensbekendtgørelsens regler. Klagen skal
indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Der er mulighed for
dispensation, og U&S ser bort fra ubetydelige fristoverskridelser.
Hvis klagen vedrører bedømmelsen, sender U&S klagen til bedømmerne, som afgiver en udtalelse.
Den studerende får mulighed for at kommentere udtalelsen, inden U&S træffer afgørelsen.
Vedrører klagen eksaminator, sender U&S klagen til instituttet, da dette betragtes som en
personaleklage, klagen behandles jf. KU’s Retningslinjer for behandling af skriftlige klager over
medarbejdere
Vedrører klagen censor, sender U&S klagen til censorformanden til udtalelse. Den studerende
orienteres om censorformandens svar.
U&S tilstræber, at der går mindst mulig tid fra modtagelse af en klage til der træffes afgørelse.
Hvis klager ikke får medhold, kan faglige spørgsmål indbringes for et ankenævn, der nedsættes på
foranledning af U&S. Nævnet består af to beskikkede censorer, der udpeges af censorformanden
samt en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet, der udpeges af
studielederen.
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Fakultetet offentliggør information om klage- og ankeprocedurer på KUnet jf. Procedure for
offentliggørelse af information om uddannelser.
Eksamenssnyd og plagiat

På KUnet og i kontakten med forskningsmiljøerne indføres de studerende i de almindelige
principper om god videnskabelig praksis og videnskabelig redelighed samt i konsekvenserne af ikke
at overholde dem, jf. Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns
Universitet.
Hvis eksamenstilsynet, en eksaminator eller en censor har mistanke om, at en studerende har forsøgt
at snyde til eksamen, skal vedkommende indberette forholdet til studielederen, der undersøger
sagen. Studielederen indkalder den studerende til en samtale. Den studerende skal have mulighed
for at medbringe en bisidder, og der tages et referat af samtalen, som skal godkendes af den
studerende.
Hvis studielederen finder, at der er tale om eksamenssnyd, skal sagen indberettes til dekanen.
Hvis denne finder, at der er tale om eksamenssnyd, skal sagen indberettes til rektor med en
indstilling om sanktion.
Rektor beder den studerende om en udtalelse og tager derefter stilling til om, og i givet fald hvilke,
disciplinære foranstaltninger, der skal sættes i værk, jf. Regler om disciplinære foranstaltninger over
for studerende ved Københavns Universitet.
KU’s portal for digital aflevering og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver (DE) har en
plagiatkontrol. Plagiatkontrollen tjekker automatisk de studerendes opgaver mod tidligere
afleverede opgaver i DE samt internettets åbne sider.
Eksamensklagestatistik

Som en del af fakultetets ledelsesinformation udarbejder U&S statistik for fakultetets
eksamensklager. Statistikken indgår i uddannelsesevalueringer og i instituttets planlægning af
undervisning og eksamener.
Statistikken er tilgængelig på fakultetets hjemmeside.
Standard for kvalitet
Se nærmere beskrivelse i fakultetets oversigt over standarder.
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