
 

 

 
 

Notat vedrørende plagiat/snyd 
 
Dette notat vedrører proceduren omkring plagiat/snyd og specifikt, hvordan 
bedømmerne (censor/eksaminator) skal forholde sig hertil.  
 
Regler  
CBS har iht. Universitetsloven udarbejdet regler på området; ”Ordensregler og 
regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger”.  
 
Disse regler findes offentlig tilgængelige på SAR og kan læses i sin fulde ordlyd 
her: 
http://sar.cbs.dk/bachelor_kandidat/love_bekendtgoerelser_m_v/disciplinaer
e_foranstaltninger_ordensregler_eksamenssnyd_relegation_m_v 
 
Ved mistanke  
Hvis censor i forbindelse med bedømmelse af en skriftlig opgave har mistanke 
om snyd, kontaktes eksaminator, som hermed overtager ansvaret for at 
undersøge mistanken. Den praktiske kontrol af opgaven ligger således ikke i 
censoropdraget men indgår som en del af eksaminators almindelige 
bedømmelsesarbejde. 
 
Hvis eksaminator, i forbindelse med bedømmelse af en skriftlig opgave fatter 
mistanke om snyd, kontaktes censor. Censor skal herefter tilkendegive om 
han/hun er enig i mistanken.  
 
GenuineText  
Når bedømmerne vil teste, hvorvidt der er tale om plagiat/snyd kan de benytte 
sig af detektionsværktøjet GenuineText, som CBS har købt adgang til.  
 
For at dette system kan benyttes, skal opgaven, eller dele af denne, indlæses i 
systemet. Til dette formål kræves således en elektronisk kopi (For kandidat-, 
HD- og masterafhandlingers vedkommende afleveres en sådan til STU med 
henblik på arkivering i CBS Bibliotek).  
 
En kørsel i GenuineText tager op til et par timer, hvorefter man bliver 
præsenteret for en rapport. Systemet har visse begrænsninger, det er således 
ikke muligt at afsløre snyd, hvis det afskrevne er blevet oversat ligesom 
systemet heller ikke kan tage højde for at de studerende har samarbejdet om 
opgaver eller ved genrebrud(tilfælde hvor ordvalg og sætningsopbygning 
pludseligt skifter karakter, f.eks. fra ubehjælpsomt til fagligt kompetent).   
 
Du kan læse mere om GenuineText ved at klikke på linket nedenfor  
(kan du ikke tilgå CBS share kan materialet tilsendes pr. e-mail ved at skrive til 
til legal@cbs.dk). 
 
https://cbsshare.cbs.dk/eduservices/Antiplagiering/Pages/default.aspx 
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Alle bedømmere har adgang på adressen www.knownet.se. Der kræves 
særskilt login, som er fremsendt pr. mail til VIP-personale eller kan rekvireres 
på genuinetext.lib@cbs.dk, sammen med en vejledning.  
 
Kontaktperson på GenuineText er Joshua  Kragh Bruhn: jkb.lib@cbs.dk. 
 
Bemærk: Der ydes ikke separat kompensation for den anvendte tid vedr. 
anvendelse af programmet. 
 
I ekstraordinære tilfælde vil den praktiske kørsel i GenuineText kunne 
overdrages til CBS Bibliotek v. Joshua Kragh Bruhn, som efter endt kontrol 
formidler resultatet til censor og eksaminator.   
 
Skriftlig indberetning 
Indberetningen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af den 
formodede overtrædelse og dokumentation herfor (herunder evt. resultat fra 
GenuineText).  
 
Indberetningen danner herefter grundlag for en partshøring af den/de 
involverede studerende. Indberetning samt dokumentation stiles til Rektor og 
sendes til Legal Services på: legal@cbs.dk eller ved almindelig post til Dalgas 
Have 15, 2000 Frederiksberg.  
 
Bedømmelse 
Selvom der rettes mistanke mod den studerende om plagiat/snyd, skal der 
gives en bedømmelse, på samme tidspunkt som de øvrige opgaver bedømmes.  
 
Denne bedømmelse tilbageholdes indtil sagens endelige afgørelse, idet den 
studerende – såfremt sagen afvises hos rektor eller alene sanktioneres med en 
advarsel – har ret til at få sin karakter udleveret umiddelbart efter, at rektors 
afgørelse foreligger. Bedømmeren vil modtage en kopi af Rektors afgørelse  
 
Bedømmelsen anføres således på  karakterlisten, men det angives også 
tydeligt, at der er indleveret dokumentation for formodet plagiat/snyd til 
Rektor. 
 
Er der tale om et skriftligt produkt efterfulgt af et mundligt forsvar, så skal 
bedømmerne som absolut hovedregel først forelægge mistanken om snyd 
overfor den studerende efter det mundtlige forsvar. Også her skal karakteren, 
som ovenfor beskrevet, tilbageholdes.  
 
Studieadministrationens rolle 
Studieadministrationens rolle heri begrænser sig til ovenstående vejledning til  
bedømmere og efterfølgende registrering af sagens konkrete udfald i matrikel-
/eksamensystem 
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Spørgsmål til procedure samt til regelsættet ”Ordensregler og regler for 
akademisk redelighed”, herunder disciplinære foranstaltninger kan rettes til 
Legal Services. 
 
Ydermere forefindes relevant info på CBSShare: 
https://cbsshare.cbs.dk/eduservices/Antiplagiering/Pages/default.aspx 
 
Kan du ikke tilgå CBS share kan materialet tilsendes pr. e-mail ved at  skrive til 
legal@cbs.dk 
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