AKADEMISK REDELIGHET
Fusk på eksamen og plagiering i skriftlige arbeider innebærer at man bryter med det man kaller
akademisk redelighet. Akademisk redelighet dreier seg om å være tydelig i forhold til hvilke
tanker og refleksjoner som er ens egne og hvilke som er hentet fra andres arbeider.
Ved skriftlige hjemmeoppgaver og eksamen
Krav om akademisk redelighet gjelder for alle skriftlige innleveringer, både hjemmeeksamen,
mappeinnlevering og arbeidskrav. Når man benytter seg av andres tekster og ideer i egen
oppgaveskriving, plikter man å henvise til den kilden man har brukt. Det gjelder opplysninger,
resonnementer og argumenter hentet fra litteratur, forelesningsnotater, andre studenters
besvarelser, egen tidligere leverte besvarelse eller nettsider. Kilden skal synliggjøres både i
litteraturlisten og fortløpende i teksten med navn på forfatter, tittel og sidetall.
Hvis man siterer kortere eller lengre tekstbrokker ordrett fra andres kilder, skal dette utheves
slik at det synliggjøres at det er et sitat. Å unnlate å referere til kilder eller utheve sitater anses
som plagiat, dvs fusk.
Det er tillatt å diskutere oppgaven muntlig med andre; både studenter og andre personer. Men
samarbeid mellom enkeltindivider under hjemmeeksamen, på fagoppgaver osv som fører til
tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge kandidater urettmessige fordeler i
eksamenssituasjonen, betraktes som fusk.
Bruk gjerne ulike inspirasjonskilder, litteratur, oppgaver og andre former for referanser så
lenge de siteres og refereres på en korrekt måte. De ulike fagområdene/disiplinene kan ha sine
måter å markere sitat og referanser på (innrykk, sitattegn, henvisning til kilde – forfatter, tittel,
årstall, sidetall, forlag). Dersom du er i tvil om hvordan du skal gjøre det, kan du spørre
faglærer for det emnet du tar eksamen i.
Ved mistanke om fusk
Studenter og sensorer, øvrige ansatte samt eksterne personer kan rapportere mistanke om fusk
til studiekonsulenten på det aktuelle studiet eller til eksamenskontoret v/ Agnes Fjeldstad og
Randi Astad på Det helsevitenskapelige fakultet som vil undersøke saken nærmere.
Dersom student(er) blir mistenkt for fusk, enten før, under eller etter eksamen, blir dette
undersøkt nærmere. Hvis det besluttes å reise disiplinærsak overfor klagenemnda så vil
studenten(e) bli konfrontert med mistanken og får anledning til å uttale seg i saken. Det må i
enkelte tilfeller påregnes ekstra tid til sensurering dersom det oppstår mistanke om fusk.
Sanksjoner
Fusk straffes med annullering av eksamen og/eller utestenging etter reglene i universitets- og
høgskoleloven §§ 4-7 og 4-8. Vedtak om annullering eller
utestenging treffes av Universitetets klagenemnd ved Universitetet i Tromsø. Den som
straffes for fusk kan utestenges fra Universitetet i Tromsø og fratas retten til å gå opp til
eksamen ved institusjoner under Lov om universiteter og høyskoler i inntil ett år.
Klageadgang
Vedtak om annullering eller utestenging kan påklages i henhold til Lov om universitets- og
høyskoleloven, § 4-7 (3) og § 5-1 (7). Særskilt klageorgan for universiteter og høyskoler i
Norge er klageinstans. Ved slik klage skal som hovedregel vedtaket ikke iverksettes før
klagebehandlingen er avsluttet. Du kan lese mer om hva forskrift for eksamener § 20 sier om
fusk her: (http://uit.no/eksamensforskrift)

