Bilag 2. Vejledning vedr. eksamenssnyd og plagiering til studerende
Undgå at plagiere når du skriver opgave og kom sikkert gennem eksamen!

Definition
Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger.
 At bruge kan fx være at nævne, citere, referere, inddrage, oversætte, analysere, fortolke, diskutere,
vurdere etc.
 Tekst kan uafhængigt af medie fx være: ideer, sætninger, strukturer, data, figurer, plots, billeder,
grafer, tabeller, grafik, programkoder, statistik, audio, video, internet, streams, diagrammer,
websider, bøger, sange, noder, radio- og tv-programmer, skuespil og andre forestillinger,
koreografi, film, musik, bøger, artikler, e-mails, interview, taler, breve, kunstværker, påstande,
udtalelser, noter, synspunkter, teorier, udsagn etc.
 En ”kildehenvisning” kaldes også en reference eller litteraturhenvisning. En kildehenvisning skal
være så præcis, at man entydigt kan identificere den oprindelige kilde.
Sådan undgår du plagiering
 At bruge andres tekster, idéer mv. er ikke i sig selv plagiering, Det går først galt, når bedømmeren
kan komme til at tro, at det er dig, der er ophav til teksten m.v. Du skal altså være meget
ombyggelig med at tydeliggøre, hvor teksten og idéerne kommer fra


Hvis du citerer de kilder, du anvender materiale fra - og håndterer dine citationer i dit skriftlige
arbejde korrekt, undgår du plagiering.



Du må ikke genbruge en opgave, som du har skrevet tidligere – det regnes også for plagiering. Men
du må gerne citere fra den, hvis du overholder gældende bestemmelse for citering.



Hvis du i en gruppeafhandling, lader en anden helt eller delvist besvare en eksamensopgave for dig,
så er der tale om eksamenssnyd.



Du må ikke anspore eller opfordre andre til plagiering ved at uploade eller på anden vis videregive
eksamensbesvarelser.



På Forsvarsakademiet at anvendes referencestilen ”The Chicago Manual of Style” i skriftlige
opgaver.



Tag evt. referencehåndteringsværktøjet Zotero til hjælp - det letter arbejdet med referencerne

Eksamenssnyd
 På Forsvarsakademiet laver vi 100% plagieringskontrol af alle skriftlige eksamensopgaver.


Dit eksamensbevis udstedes af Forsvarsakademiet som garanti for, at du besidder de kompetencer
og kvalifikationer, som fremgår af dette. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man
kunne regne med værdien af din uddannelse.



Hvis du har snydt, mister dit eksamensbevis sin værdi, og Forsvarsakademiets omdømme lider
skade. Dette er årsagen til, at eksamenssnyd betragtes som en meget alvorlig overtrædelse af
Forsvarsakademiets disciplinære regler, og det har store konsekvenser for dig.



Det kan i yderste konsekvens betyde, at du bliver tvunget til at afgå fra uddannelsen.

Kilder:
http://StopPlagiat.nu
http://www.fak.dk/fbc/forstuderendeogforskere/Pages/ReferenceTools.aspx
http://Zotero.com
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

