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OM FUSK VED EKSAMEN, HJEMMEOPPGAVE, SEMESTEROPPGAVE 
M.M

NTNU ser alvorlig på fusk, og fusk kan få alvorlige konsekvenser for studenten. Studenter som har fusket, kan bli
utestengt fra NTNU i inntil ett år. Studenten kan også bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre
universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert.

Eksempler på hva som kan være fusk

- 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 utarbeidet av en annen person 
- Besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen 
- 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 (plagiering) 
- Ulovlige hjelpemidler som er tilgjengelig under eksamen/prøve 

Større obligatorisk arbeid som kreves godkjent for å få adgang til å avlegge eksamen, kommer også inn under de
samme reglene. 

Som student må du sette deg grundig inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser. Det samme
gjelder hvilke hjelpemidler som er tillatt. Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, oppfordrer vi deg til å ta
kontakt med ditt fagmiljø. 

Plagieringskontroll
NTNU har anskaffet et system for plagieringskontroll. Systemet benyttes for tekster som leveres i forbindelse med
undervisning på NTNU. Dette innebærer at besvarelser som innleveres i emner på NTNU, kan bli kontrollert for
plagiering. 

Det er Den sentrale klagenemnd ved NTNU som vedtar hvilke sanksjoner fusk skal få. 

Styret har vedtatt "Retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved NTNU" (pdf). Her står det
mer om hvordan saker der det er mistanke om fusk behandles. 

Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 §§ 4-7 og 4-8 nr. 3 har bestemmelser om at eksamen kan
annulleres og at studenten kan bli utestengt ved fusk. 


