Retningslinjer vedrørende plagiat og plagieringskontrol i skriftlige afleveringer på EUX
Plagiering bliver betragtet som snyd!
Der er tale om plagiering, når større eller mindre afsnit fra en tekst gengives uden kildeangivelse. Eller når
en elev afleverer større eller mindre dele af en opgave, som en anden elev har skrevet.
I det omfang, det er muligt, bør alle skriftlige afleveringer kontrolleres for plagiat. Både ved eksamen med
aflevering via Netprøver.dk og i det daglige, hvor aflevering sker gennem ItsLearning bliver besvarelserne
skannet for plagiat i de tilhørende plagieringssystemer. Læreren får herefter adgang til en rapport, hvor
eventuel plagiat fremgår.
Hvorvidt brug af oversættelsesprogrammer i sprogfagene er tilladt, bør altid fremgå af den konkrete
opgaveformulering. Er du i tvivl, så spørg din lærer, inden du bruger et oversættelsesprogram.
Generelt skal faglæreren vejlede eleven i, hvad snyd er, og hvorfor plagiering ikke er acceptabelt inden for
uddannelsens rammer.

Forhold, som gælder for opgaver i det daglige samt opgaver med elevtid
1. Hvis en opgaves kvalitative eller kvantitative indhold er plagieret, forkastes opgaven som snyd.
2. Første gang en elev bliver taget i snyd, skal eleven skrive opgaven om inden for en fastsat tidsfrist.
Bliver opgaven ikke genafleveret inden for fristen, er det et brud på skolens studie-/ordensregler, og
eleven indkaldes til samtale. Forløbet noteres i elevens mappe og klassens øvrige lærere orienteres.
3. Bliver en elev for 2. gang inden for samme skoleår taget i snyd, betragtes det som et brud på
skolens studie-/ordensregler, og eleven indkaldes til samtale med enten studievejleder (2. samtale)
eller afdelingsleder (3. samtale). Ved samtalen aftales en sanktion for yderligere brud på studie/ordensreglerne. Opgaven skal genafleveres jf. pkt. 1.

Forhold som gælder for opgaver uden elevtid, som fx større skriftlige opgaver (SSO) samt
eksamensprojekter og terminsprøver
Hvis en opgave – fx SSO eller et eksamensprojekt - bliver forkastet som snyd, gælder
eksamensbestemmelserne. Det vil i praksis sige, at eleven ikke kan gå til eksamen i den pågældende
eksamenstermin, men må vente til den efterfølgende. Det kan medføre, at eleven ikke bliver
erhvervsfaglig-student sammen med sin klasse.
Terminsprøver: Bliver opgaven forkastet som snyd, betragtes det som et brud på skolens studie/ordensregler, og eleven indkaldes til samtale med enten studievejleder (2. samtale) eller afdelingsleder
(3. samtale). Ved samtalen aftales en sanktion for yderligere brud på studie-/ordensreglerne.
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