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Studielederens rolle i forbindelse med mulige eksamensnydesager

Per Andersen
Prodekan for uddannelse

Dekan Thomas Pallesen har besluttet, at studielederen altid skal konsulteres, før en eksaminator og/eller censor indbringer en sag om eksamenssnyd til afdeling for Uddannelsesjura i
Uddannelsesstrategisk Sekretariat på AU. Dette skal ses som en ekstra kvalitetssikring af den
procedure, der findes i forbindelse med indberetning af eksamenssnyd, jf. AUs hjemmeside
for medarbejdere vedr. eksamenssnyd:
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/eks
amen/eksamenssnyd/
Beslutningen er et supplement til den generelle procedure på AU, hvorfor dette ekstra element ikke er omtalt på hjemmesiden. Institutterne bedes derfor meddele alle eksaminatorer
og censorer tilknyttet den enkelte uddannelse herom. Mange af institutterne kører allerede
med en praksis, hvor eksaminator og/eller censor sparrer med studielederen ved mistanke
om eksamenssnyd, men dér, hvor man ikke gør det, bedes man udbrede denne praksis i forbindelse med de forestående eksaminer.
Eksaminator og/eller censor skal som indledning på indberetningen markere, at sagen har
været drøftet med den relevante studieleder, således at vi effektivt kan lokalisere denne og
orientere om sagens udfald efter endt behandling. Markeringen kan ske ved at indlede indberetningen med ”Indberetningen sker efter drøftelse med studieleder XX”.
Beslutningen om at inddrage studielederen i vurderingen indgår i et større arbejde med at
sætte fokus på eksamenssnyd. Vi er fra dekanatets side meget optaget af, at vi slår ned på
de studerende, der snyder til eksamenen – det er afgørende for vores troværdighed som
uddannelsesinstitution, at vi har høj kvalitet og kvalitetssikring i vores udprøvning. Men det
er os også magtpåliggende, at vi samtidig står vagt om de studerendes retssikkerhed, således
at det kun er dem, der snyder, der ifalder en reaktion – forebyggende arbejde med henblik
på at gøre de studerende opmærksomme på reglementet på området er således også et vigtigt element i at sætte ind overfor snyd og plagiering. Det er en svær kunst at sikre begge
hensyn, og det er derfor nødvendigt, at ethvert muligt tilfælde af eksamenssnyd har to par
øjne på sagen. Har man som studieleder behov for sparring omkring konkrete eksamenssnydsager, kan man derfor til enhver tid kontakte undertegnede eller Birgitte Langsted fra
dekanatet.
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