
Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk 
Universitet 

Fastsat i henhold til § 14, stk. 9 i Universitetsloven (lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015). 

 

§ 1 - Ordensregler m.v. 

Stk. 1. De studerende bør under deres studier ved universitetet optræde på en måde, der sikrer 
universitetets uforstyrrede funktion. 

Stk. 2. De studerende har pligt til at optræde hensynsfuldt overfor andre studerende og dermed 
undgå at forstyrre eller ødelægge deres studiemuligheder.  

De studerende skal også tage hensyn til ansatte og til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, 
når de færdes på universitetets område.  

Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer m.v. ikke må 
finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre.  

Det indebærer tillige, at eksempelvis truende eller chikanerende adfærd og overtrædelse af 
universitetets rygeforbud kan blive betragtet som en overtrædelse af ordensreglerne. 

Stk. 3. De studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af 
skiltning, opslag eller husregler, i laboratorier, på biblioteker, i undervisnings-, eksamens- og 
mødelokaler, på gange og i kantiner. 

Stk. 4. De studerende skal overholde de regler, der fastsættes af universitetet, eller som gælder for 
dette, herunder for afholdelse af eksaminer. 

Stk. 5. De studerende skal, når de er i praktik- eller klinikophold, overholde de normer og 
retningslinjer som er gældende i virksomheden/institutionen, herunder eksempelvis normer for 
patientkontakt. 

Stk. 6. De studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte om 
overholdelse af de regler, der er nævnt i § 1, stk. 1-5. 

Stk. 7. Sager om overtrædelse af ordensregler m.v., jf. stk. 1-6 behandles af rektor eller den, han 
bemyndiger hertil. 

 

§ 2 – Eksamenssnyd 

Stk. 1. De studerende skal under studiet og eksaminerne efterleve principperne for videnskabelig 
redelighed og reglerne om eksaminer. 



Stk. 2. Eksamenssnyd foreligger, når der ved plagiering, forfalskning, fortielse eller på anden måde 
vildledes om den pågældendes egen indsats eller resultater, eller når en anden studerende bistås 
hermed. Eksempelvis betragtes ulovlig medtagelse af digitale kilder til skriftlige stedprøver, ulovlig 
kommunikation med andre ved skriftlige stedprøver og manglende kildeangivelser i skriftlige 
opgaver som eksamenssnyd.  

Stk. 3. Uforsætlig overtrædelse af reglerne behandles på samme måde som forsætlige overtrædelser. 

Stk. 4. Universitetet kan anvende elektroniske hjælpemidler med henblik på påvisning af 
eksamenssnyd. 

Stk. 5. I tilfælde af overtrædelse af reglerne, der konstateres af fagenes studieadministration, 
eksamenstilsynet eller af eksaminator/censor, foretager studielederen en foreløbig undersøgelse af 
sagen, f.eks. ved indhentning af udtalelse fra eksaminatoren og evt. efter samtale med den 
studerende, og indberetter forholdet til rektor, hvis han/hun finder mistanken om overtrædelse 
bestyrket.  

Stk. 6. Eksamenssnyd, der konstateres i umiddelbar forbindelse med eksamen, indberettes til rektor. 

 

§ 3 – Andre overtrædelser 

Stk. 1. Andre grove brud på den akademiske disciplin, herunder på videnskabsetiske regler, 
indberettes ligeledes til rektor. Dette omfatter f.eks. forfalskning af dokumenter, der er udstedt af 
universitetet, misbrug af data/datahacking, uretmæssig brug af dataprogrammer, herunder ulovlig 
fildeling eller andre brud på copy-right eller it-regler, brud på datasikkerhed eller tyveri/misbrug af 
andres forskningsresultater eller værker. 

Stk. 2. Der foretages øjeblikkelig indberetning til rektor af kriminelle forhold, der begås på 
universitetet (eksempelvis trusler, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri). Dette foretages 
dels med henblik på rektors beslutning om politianmeldelse, dels med henblik på overvejelse af 
sanktioner i henhold til § 5 i de tilfælde, hvor forholdet har betydning for universitetets funktion. 

Stk. 3. Indberetning til rektor skal ske skriftligt eller snarest følges op af en skriftlig fremstilling af 
sagen i en form, der kan danne grundlag for en forelæggelse for den studerende. 

 

§ 4 – Oplysningspligt i forbindelse med optagelse eller indskrivning 

Stk. 1. De studerende har en forpligtelse til at oplyse om og søge merit for beståede 
uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau i forbindelse 
med deres optagelse eller indskrivning på universitetet, jf. Bacheloradgangsbekendtgørelsen og 
Kandidatadgangsbekendtgørelsen.  



Stk. 2. Studerende, som har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede 
uddannelseselementer på samme niveau indberettes til rektor og vil kunne sanktioneres, jf. § 5. 

 

§ 5 – Sanktioner 

Stk. 1. Rektor har følgende sanktionsmuligheder for overtrædelse af reglerne i §§ 1-4: 

1) Tildeling af advarsel 
2) Manglende bedømmelse af opgave 
3) Annullering af karakter 
4) Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent. 

Stk. 2. Rektor kan tildele en advarsel. En advarsel kan være skriftlig eller mundtlig. 

Stk. 3. Hvis den studerende har overtrådt reglerne om eksamenssnyd, jf. § 2, kan sanktionen bestå i 
en advarsel og i at den studerende ikke får bedømt sin opgave eller får en givet karakter annulleret. 
Eksamen tæller som et eksamensforsøg.  

Sanktionen omfatter den enkelte prøve. Hvis eksamen består af flere delprøver, medfører 
sanktionen, at resultatet af alle prøverne annulleres.  

Ved den følgende eksamen skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Rektor afgør, om 
besvarelsen kan udarbejdes inden for samme emnekreds. 

Stk. 4. Rektor kan annullere karakteren for fag, som den studerende uretmæssigt har deltaget i, som 
følge af manglende opfyldelse af sin oplysningspligt om beståede uddannelseselementer, jf. § 4. 

Stk. 5. Rektor kan bortvise den studerende fra universitetet for en nærmere afgrænset periode eller 
permanent. 

Bortvisning fra universitetet kan finde sted, hvor der er tale om en grov eller gentagen overtrædelse 
(f.eks. ved større opgaver som bachelorprojekt eller speciale, ved ulovlig medtagelse af digitale 
kilder til skriftlige stedprøver eller ulovlig kommunikation med andre ved skriftlige stedprøver) af 
de regler, der er nævnt i §§ 1-4, og hvor rektor finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige 
sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller samfundets tillid til de eksaminer, der 
aflægges ved universiteterne. 

Bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerendes indskrivning ophører og pågældende 
skal tilbagelevere sit studiekort, nøgler, password og lignende, og samtidig er udelukket fra alle 
aktiviteter på universitetet, herunder al deltagelse i undervisning eller eksamen. Ved bortvisning for 
en begrænset periode retter den studerende selv henvendelse om genindskrivning, når 
bortvisningsperioden er udløbet. 



Ved afgørelsen af om bortvisning skal finde sted, og i givet fald om dette skal ske for en nærmere 
afgrænset periode eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på overtrædelsens karakter, 
eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet til bevarelse af respekten for 
arbejdet på universitetet, samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en 
mindre indgribende sanktion. 
 

§ 6 - Procedure 

Stk. 1. Den ansvarlige leder drager omsorg for, at bestemmelserne i forvaltningsloven følges, 
herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes en afgørelse. 

Stk.2. Rektors afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, indbringes for Styrelsen for 
Videregående Uddannelser, Bredgade 43, 1260 København K, i henhold til Universitetslovens § 34. 

 

§ 7 – Ikrafttræden 

Stk. 1. Reglerne træder i kraft den 1. september 2015. 

Stk. 2. Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet af 
februar 2010 ophæves, idet de dog fortsat finder anvendelse på forhold, der blev begået, før dette 
regelsæt trådte i kraft. 

  

 

Henrik Dam 

Rektor 

 

 


