Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til
eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006.

Innledning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ser alvorlig på fusk. Det er et grovt
tillitsbrudd overfor institusjonen og usolidarisk overfor medstudenter. Fusk vil også bidra til å gi
omverdenen et uriktig inntrykk av kandidatens kunnskap og kompetanse. Både av hensyn til
fremtidige arbeidsgivere, universitetets omdømme og medstudenter må fusk møtes med sterke
reaksjoner.
Lov om universiteter og høyskoler1 (universitetsloven) har bestemmelser om fusk/forsøk på fusk2.
Både fusk og forsøk på fusk (heretter kalt fusk) kan medføre at eksamen blir annullert. Det kan også
medføre at studenten blir utestengt fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre
institusjoner under loven i inntil ett år. Fusk vil således kunne medføre alvorlige konsekvenser for
studenten.
Retningslinjenes del 1 definerer fusk, gir eksempler på fusk ved ulike vurderingsformer og sier hvilke
konsekvenser fusk kan få. Del 2 omhandler saksbehandlingen i fuskesaker og hvilke rettigheter
studenten har dersom det oppstår mistanke om fusk.

Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan fusk få
1.1. Definisjon av fusk
Retningslinjene definerer fusk som en opptreden i strid med reglene for eksamensavvikling, og som på
en urettmessig måte kan føre til at kandidatens resultater blir vurdert bedre enn ellers.
Universitetsloven § 4-7, nr. 1 a og b fastsetter at:
1. Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve, eller
godkjenning av kurs hvis studenten
a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang
til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller
b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller
forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen
av vedkommende kurs.
§ 4-7 nr. 1 a og b dekker
-fusk ved oppmelding til eksamen eller adgang til kurs
-fusk under avleggelse av eksamen
-fusk før eksamen eller prøve er endelig sensurert
-fusk ved gjennomføring av kurs.
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Lov av 01.04.05 nr. 15
§§ 4-7 og 4-8

Når det gjelder fusk under avleggelse av eksamen definerer retningslinjene ”eksamen” fra og med
større obligatorisk arbeid som kreves for å få adgang til å avlegge eksamen til og med en avleggelse
av selve eksamen. Fusk forut for endelig sensur vil omfatte tilfeller der studenten etter eksamen
forsøker/greier å endre sin besvarelse. Dette kan også skje etter sensur, dvs. at den sensurerte
oppgaven blir endret, studenten klager over eksamenskarakteren, og den endrede besvarelsen går til
klagekommisjonen.
1.2 Eksempler på hva som kan være fusk
Emnebeskrivelsen3 angir eksamensformen ved den enkelte eksamen. Eksamensformen kan deles inn i
to grupper:
a) Eksamen under tilsyn.
b) Eksamen uten tilsyn, f.eks. masteroppgave/hovedoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave,
hjemmeeksamen.
a) Eksamen under tilsyn
Ved eksamen er det ikke tillatt å bruke eller å ha med hjelpemidler som ikke er oppført på
eksamensoppgaven eller fastsatt i studieplanen. Alt annet, som har faglig interesse, er derfor ulovlige
hjelpemidler. Det anses som forsøk på fusk når en kandidat medbringer eller unnlater å fjerne
ulovlige hjelpemidler innen eksamensstart.4 Det er ikke nødvendig at studenten har brukt de ulovlige
hjelpemidlene eller blir tatt på fersk gjerning i å bruke dem. Det betraktes også som fusk å ha ulovlige
hjelpemidler tilgjengelig under eksamen på områder utenfor selve eksamenslokalet, for eksempel
ulovlige hjelpemidler plassert/gjemt på toalettet osv.5
Ulovlige hjelpemidler kan f.eks være:
• løsark og lapper med pensumrelevant innhold
• innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker
• egne kladdeark med allerede "kladdet tekst"
• pensumbøker eller andre relevante fagbøker
• kalkulator eller PC som går ut over det tillatte i innhold/programmerbarhet
• mobiltelefon (mobiltelefon skal oppbevares på anvist plass under eksamen)
b) Eksamen uten tilsyn, f.eks hovedoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, hjemmeeksamen
Fusk i forbindelse med eksamener som foregår uten tilsyn kan f.eks være:
• besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse
• besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen
• besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen
• besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
• innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
• gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra
internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er
gjengivelse/sitater
Studentene skal lære hvordan de skal bruke kilder og referanser. Studentene skal gjøres kjent med
hvilke regler som gjelder for bruk av kilder i forbindelse med eksamener uten tilsyn;
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masteroppgave/hovedoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, hjemmeoppgave o.l. Dette kan
studentene gjøres oppmerksom på ved utdeling av oppgave, godkjenning av problemstilling, tildeling
av veileder o.l. Studentene må videre gjøres oppmerksom på at manglende kildehenvisninger kan
medføre mistanke om fusk.
En kandidat som tar høyere utdanning har selv plikt til å sette seg inn i reglene som gjelder for bruk
av sitater. Det vil likevel kunne oppstå tilfeller hvor studenten kan bli mistenkt for å fremstille andres
arbeid som sitt eget, dvs. gjengivelse/avskrift uten kildehenvisning. I prinsippet skulle man da kunne
betrakte dette som fusk. Det kan imidlertid være nødvendig å skille mellom hva som kvalifiserer for å
kunne betraktes som fusk, og hva som bare er en faglig umoden og dårlig besvarelse. Begrepet fusk
må i denne sammenheng vurderes og avgrenses mot prestasjonssvikt. Følgende vurdering og
avgrensning kan være retningsgivende:
Avskrift i mindre omfang eller lett omskrivning av alminnelig kjente
lærebøker/pensumlitteratur uten kildehenvisning betraktes ikke uten videre som fusk, men kan
lettere ansees som en faglig umoden og dårlig besvarelse.
Avskrift eller lett omskriving av mer "ukjente" publikasjoner, internettsider,
populærvitenskapelig litteratur eller andres oppgaver uten kildehenvisning betraktes som
fusk.
En slik avgrensning må imidlertid gjøres avhengig av hvilket nivå studenten befinner seg på, og vil
være mest aktuelt overfor studenter på lavere nivå i utdanningsforløpet.
Der avskriften ikke medfører at faglærer/sensor rapporterer forholdet som mistanke om fusk, men
hvor dette løses ved at det gis stryk eller trekk i karakteren, kan sensor(ene) redegjøre for at det er
funnet avskrift fra kilder som ikke er oppgitt. Denne redegjørelsen skal da instituttet legge ved til de
nye sensorene ved en eventuell klage fra studenten på karakteren. Følgende rutine følges:
Sensor kan rapportere til instituttet at karakteren har blitt satt ned på grunn av manglende
kildehenvisning. Instituttet orienterer studenten slik at han/hun er orientert om at sensor har satt ned
karakteren på grunn av manglende kildehenvisning. Det vil være opp til den enkelte sensor hvorvidt
han/hun mener det er grunnlag for å informere instituttet om at karakteren er satt ned på grunn av
manglende kildehenvisning. Informasjonen til de nye sensorene skal kun inneholde opplysninger om
manglende kildehenvisning, ikke opplysninger om hvilken karakter studenten har fått.
1.3 Konsekvenser etter universitetsloven
Etter universitetsloven kan en student som fusker få den aktuelle eksamen annullert. I tillegg kan
studenten bli utestengt fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved de andre
institusjonene som går inn under universitetsloven i inntil ett år.
a) Annullering etter universitetsloven § 4-7 nr. 1 a og b
Den mildeste form for reaksjon er annullering av eksamen. Annullering alene benyttes i de minst
alvorlige tilfeller av fusk. Det kreves ikke forsett, dvs. at studenten har utført den handling som kan
karakteriseres som fusk med viten og vilje. Det er tilstrekkelig at studenten har handlet grovt
uaktsomt. Dette innebærer at eksamen kan bli annullert selv om det ikke er ført bevis for at studenten
har hatt til hensikt å fuske. Vedtak om annullering treffes av klagenemnda med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer.
En eksamen som blir annullert teller som ett forsøk.
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b) Utestenging etter universitetsloven § 4-8 nr. 3
Etter universitetsloven § 4-8 nr. 3 kan en student som har fusket utestenges fra institusjonen og fratas
retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitetsloven i inntil ett år. Det er
tilstrekkelig at studenten har handlet grovt uaktsomt. Et slikt vedtak fattes av klagenemnda med
minst to tredelers flertall.6
Vedtak om utestenging iverksettes normalt umiddelbart og omfatter resten av semesteret, henholdsvis
resten av semesteret og hele neste semester ved utestenging i to semestre. Vedtaket kan også
iverksettes fra og med påfølgende semester slik at det i realiteten blir ett, eventuelt to semestre.
Utestenging i ett eller to semestre skal ha mest mulig reell effekt i ett henholdsvis to semestre. I saker
hvor klagenemnda mener utestenging i to semestre er riktig, men hvor dette på grunn av
studieopplegget vil føre til reelt tap av tre semestre, bør man i stedet vurdere å utestenge i ett
semester.
Vedtak om utestenging betyr at studenten ikke kan gå opp til eksamen og heller ikke kan følge
undervisningen. Studentens eventuelle tilgang til universitetets datasystem og elektroniske
læringsstøttesystem vil bli sperret.
Klagenemnda ved NTNU (og tidligere Styret og Kollegiet) har behandlet en rekke saker om fusk,
både om ulovlige hjelpemidler og avskrift uten kildehenvisning. Praksis ved NTNU er annullering av
eksamen og utestenging i ett semester fra NTNU og de øvrige institusjonene som går inn under
universitetsloven. Gjelder fusk flere emner på masternivå har reaksjonen vært utestenging i to
semester.

Del 2. Saksbehandlingen
2.1 Saksbehandlingen ved institusjonen
Der faglærer eller sensor får mistanke om fusk rapporteres dette til instituttet. Instituttet sender saken
over til Studieavdelingen med kopi til fakultetet. Dersom fakultetet etablerer rutiner for at disse
sakene skal gå via fakultetet, sender instituttet saken via fakultetet. Oppstår saken under avsluttende
eksamen, rapporterer eksamensinspektøren til Studieavdelingen. Det er den sentrale klagenemnda ved
NTNU (heretter klagenemnda) som fatter vedtak om annullering/utestenging. Rektor fremlegger
saker angående mistanke om fusk for klagenemnda. Saken skal behandles som sak angående
mistanke om fusk, ikke som sak angående fusk. Dette gjelder også dersom studenten har innrømmet
fusk.
Den enkelte saksbehandler har taushetsplikt.7 Det samme gjelder sensorer og eksamensvakter. Også
medlemmene i klagenemnda har taushetsplikt. Taushetsplikt medfører en plikt til aktivt å hindre at
andre enn de som behandler saken får tilgang til eller kjennskap til den. Opplysninger som er
undergitt taushetsplikt er unntatt offentlighet.8
Adgang til å annullere eksamen foreldes ikke.9 Fusk kan derfor tas opp og forberedes med sikte på
annullering, selv om det avdekkede forhold ligger tilbake i tid og studenten har forlatt universitetet.
Ligger forholdet langt tilbake i tid, må man vurdere om det er rimelig og naturlig å ta saken opp. Etter
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vedtak om annullering skal eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakeleveres institusjonen.
Klagenemndas vedtak om annullering er, så snart det er endelig, tvangsgrunnlag.10
2.2 Studentens rettigheter under saksbehandlingen
Under saksbehandlingen har studenten rett til
-å bli varslet skriftlig og få uttale seg
-å gjøre seg kjent med dokumentene i saken
-å møte i klagenemnda og gjøre rede for sitt syn på saken
Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av
saksbehandlingen. Studenten har rett til å få dekket utgifter til dette fra sak om utestenging er reist.11
2.3 Påklaging og domstolsprøving
Studenten kan påklage klagenemndas vedtak til en nasjonal klagenemnd som er opprettet av
departementet.12 Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretting om vedtaket er kommet frem til
studenten. Dersom den nasjonale nemnda opprettholder klagenemnda ved NTNU sitt vedtak, kan
studenten bringe vedtaket inn for prøving ved Trondheim tingrett.13 Søksmål må være reist innen 3
måneder etter at endelig vedtak foreligger. NTNU vil dekke alle omkostninger ved søksmålet,
herunder også honorar til studentens advokat.
2.4 Dokumentasjon
Når mistanke om fusk oppstår, er det viktig straks å
•
•

sikre seg eventuelle bevis
notere viktige tidspunkter

Ulovlige hjelpemidler skal beslaglegges på en slik måte at unødvendig forstyrrelse unngås.
Dokumentasjonen skal være så fyldig og nøyaktig som mulig og omfatte alle aktuelle
saksdokumenter. Hva som er aktuelt vil variere med eksamensform og fuskemåte. Det kan være:
•
•
•

oppgavesett, eksamensbesvarelse, sensornotater o.l.
dokumenter som er benyttet ved den antatte fuskingen, som f.eks aktuelle sider fra internett, andre
studenters besvarelser, ulovlige lapper/løsark/notater/ordbok
rapport/redegjørelse fra aktuelle personer i saken som eksamensinspektør, eksamensvakter,
sensorer og student(er)

2.5 Eventuell fullføring av eksamen ved mistanke om fusk før eller under eksamen
Når mistanke om fusk oppstår, før eller under eksamen, skal studenten orienteres om dette. Eksamen
skal gå som planlagt hvis studenten ønsker det, da en eventuell sanksjon ikke kan iverksettes før det
er fattet vedtak i klagenemnda. Dette gjelder også dersom eksamen i emnet består av flere eksamener.
Selv om studenten mistenkes for å ha fusket ved en av dem, gjennomføres de øvrige som vanlig
dersom studenten ønsker dette. Dette kan være hensiktsmessig dersom det senere viser seg at det ikke
blir fremmet sak om fusk, eller forslag om annullering ikke oppnår flertall i klagenemnda.
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Besvarelsen sensureres på vanlig måte. Dette gjelder også ved mistanke om fusk i
masteroppgaver/hovedoppgaver, semesteroppgaver, prosjektoppgaver, hjemmeoppgaver etc. Ved
mistanke om fusk får studenten ikke vite karakteren. Hvis sak om fusk fremmes for klagenemnda,
forblir sensuren hemmelig. I motsatt fall får studenten opplyst sin karakter som legges inn i
eksamensprotokollen på vanlig måte. Dersom klagenemnda fatter vedtak om annullering, vil
studenten ikke bli gjort kjent med sensurvedtaket. Har det blitt fremmet sak for klagenemnda, og
klagenemnda ikke fatter vedtak om annullering, kan klagenemnda vedta at studenten skal få tilbud
om ny eksamen. Det er en forutsetning at mistanken om fusk kan ha hatt betydning for studentens
prestasjon til den aktuelle eksamen og at det er rimelig at studenten får tilbud om ny eksamen.

Universitetets plikt til å informere - studentens plikt til å vite
Manglende kjennskap til reglene om fusk fritar ikke for ansvar. Det må derfor finnes lett tilgjengelig
informasjon om hvordan studentene skal forholde seg for ikke å bli mistenkt for fusk. Det skal stå i
studiehåndbøkene hvor retningslinjene for fusk kan finnes på internett/intranettet og hvor de kan fås i
kopi. Universitetslovens bestemmelser om fusk skal være inntatt i alle studiehåndbøker. Studentene
har plikt til å sette seg inn i disse bestemmelsene.

Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft straks og erstatter retningslinjene som ble vedtatt 30.05.01.
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