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Vad menas med fusk?
Fusk är när man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller
när en studieprestation på annat sätt ska bedömas.
•
•
•
•

ta med fusklapp till skrivsalen
att samarbeta när en inlämningsuppgift ska göras individuellt
att hämta information från nätet och inte referera till källan
ta med andra hjälpmedel än de som är angivna som tillåtna på tentan.

Vad innebär plagiat?
Plagiat kan vara en form av fusk. Röda Korsets Högskola använder antiplagieringssystemet
Urkund för att kontrollera studenternas examinations- och inlämningsuppgifter mot internet,
förlagsmaterial och studentmaterial. Urkund är kopplat till lärplattformen, vilket innebär att
alla examinations- och inlämningsuppgifter kontrolleras automatisk. Om någonting i en
uppgift, som skickats via Urkund, uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras
läraren om detta. En bedömning görs och om misstanke om plagiat föreligger kontaktas
examinator för bedömning.
Plagiat kan också falla utanför vad som är fusk. Med formuleringen ”vid prov eller när en
studieprestation annars skall bedömas” dras en gräns mellan det privata och det publika. Det är
bara frågan om fusk i form av plagiat om arbetet lämnas in till examinator för bedömning.
Utkast kan således vara plagiat, men det blir inte fusk eftersom det inte är fråga om
bedömning av prestation, dvs. examination.
Exempel på plagiat är:
• att använda andra arbeten, t ex kopiera text från internet eller andra källor utan att
källhänvisa
• att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar/text är
identiska trots att uppgiften är individuell)
• att bygga vidare på en egen text eller annat eget material som tidigare examineras utan
att ange vilka delar som är gamla
• att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
• att vid salsskrivning ta med otillåtna hjälpmedel

Observera att du som student har ett ansvar att följa de regler som gäller vid examination.

Mer information och exempel finner du i Urkunds plagiathandbok
(http://www.urkund.com/se/student).
Hur hanteras anmälan av fusk?
Anvisningar om hur anmälan ska göras finns att läsa i Regelverk för disciplin- och
avskiljandeärenden vid Röda Korsets Högskola.
Disciplinnämnd
Vid Röda Korsets Högskola finns en Disciplinnämnd som avgör ärenden där student
misstänks för att ha försökt vilseleda sin examinator på olika sätt. Nämnden består av
representanter för lärare och studenter, av en lagfaren ledamot samt av rektor som också är
dess ordförande.

