
1 
 

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved 
Københavns Universitet (ordensreglerne) 
 
   
Fastsat i henhold til § 14, stk. 9 i lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universitetsloven 
(universitetsloven) 
   

Ordensregler 
 
§ 1.  Den studerende skal i forbindelse med sin uddannelse optræde hensynsfuldt og ordentligt over for 
medstuderende og ansatte, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på 
andres eller universitetets ting.  
 
Stk. 2.  Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved 
skilte og opslag.  
 
Stk. 3.  Overtrædelse af ordensreglerne kan såvel bestå i eksamenssnyd som i anden uacceptabel adfærd, 
f.eks. forstyrrelse af undervisningen, støjende adfærd, overtrædelse af rygeforbud, manglende efterlevelse 
af en studienævnsafgørelse, overtrædelse af normerne for patientkontakt, truende eller chikanerende 
adfærd, hærværk, tyveri, dokumentfalsk og krænkelse af immaterielle rettigheder.  
 

Eksamenssnyd 
 
§ 2.  Terminologien ”eksamen” i dette regelsæt omfatter enhver form for prøver, der aflægges på studiet. 
 
Stk. 2.  Den studerende skal under sin indskrivning ved universitetet efterleve de almindelige principper om 
god videnskabelig praksis og videnskabelig redelighed. Overtræder den studerende disse principper, 
foreligger der eksamenssnyd. Eksamenssnyd betragtes som en grov overtrædelse af ordensreglerne.  
 
Stk. 3.  Der foreligger videnskabelig uredelighed, hvis der er tale om et alvorligt brud på god videnskabelig 
praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt. Kan forholdet alene tilregnes den studerende som 
simpelt uagtsomt, foreligger der et brud på god videnskabelig praksis.  
 
Stk. 4.  Brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed foreligger, når en studerende 
vildleder om egen indsats eller resultater.  
 
Stk. 5.  Til brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed, og som forhold, der udgør 
eksamenssnyd, hører bl.a.:  

a) Plagiat, herunder genbrug af egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn 
b) Forfalskning 
c) Fabrikering  
d) Ikke-tilladt samarbejde 
e) Modtagelse af hjælp under eksamen eller hjælp til andre, når der ikke er tale om en 

gruppeeksamen 
f) Ikke-tilladte hjælpemidler  
g) Overskridelse af tidsgrænsen for den pågældende eksamen  
h) Forudbestående kendskab til eksamensopgaven  
i) Urigtige fremmødeoplysninger  

 
Stk. 6.  Medvirken til eksamenssnyd behandles på samme måde som eget gennemført snyderi.  
 
Stk. 7.  Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemført eksamenssnyd.  
 
Stk. 8.  Den studerende skal også efterleve andre regler - såvel interne som eksterne - om eksamener.  
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Stk. 9.  Universitetet kan anvende elektroniske hjælpemidler med henblik på afsløring af eksamenssnyd.  
 

Undersøgelse af sager om eksamenssnyd 
 
§ 3.  Sager om eksamenssnyd undersøges af studielederen.  
 
Stk. 2.  Hvis studielederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået eksamenssnyd, 
jf. § 2, afgives der en redegørelse til dekanen.  
 
Stk. 3.  Finder dekanen, at der foreligger eksamenssnyd, fremsender denne sagen til rektor med en 
indstilling. Indberetningen skal udformes således, at den kan danne grundlag for rektors vurdering og en 
høring af den studerende. Forstår den studerende ikke dansk, skal indberetning ske på engelsk. 
 
Stk. 4.  Den studerendes karakter tilbageholdes, indtil der er truffet afgørelse i sagen.  
 
Stk. 5.  Den studerende kan ikke forud for sagens afgørelse på ny aflægge eksamen i det pågældende 
kursus/fagelement.  
 

Undersøgelse af andre disciplinære forseelser 
 

§ 4.  Sager om anden uacceptabel adfærd end eksamenssnyd undersøges af institutlederen, hvis det 
vedrører instituttets anliggender, og i øvrigt af dekanen. 
 
Stk. 2.  Hvis institutlederen efter undersøgelse af sagen finder, at den studerende har begået en grov eller 
gentagen overtrædelse af reglerne, afgives der en redegørelse til dekanen.  
 
Stk. 3.  Finder dekanen, at der er begået en grov eller gentagen overtrædelse af reglerne, fremsender 
denne sagen til rektor med en indstilling. Indberetningen skal udformes således, at den kan danne grundlag 
for rektors vurdering og en høring af den studerende. Forstår den studerende ikke dansk, skal indberetning 
ske på engelsk. 
 

§§ 5 - 13: Sagens afgørelse (reaktioner og konsekvenser) 
 

Andre reaktioner end bortvisning og annullation i sager om eksamenssnyd 
 
§ 5.  Dekanen kan afslutte sagen eller fremsende den til rektor med en indstilling, jf. § 3, stk. 3.  
 
Stk. 2.  Såfremt sagen er indbragt for rektor, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig 
advarsel.  
 

Andre reaktioner end bortvisning og annullation i andre disciplinærsager 
 
§ 6.  Dekanen kan afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig advarsel eller fremsende den til rektor med 
en indstilling, jf. § 4, stk. 3.  
 
Stk. 2.  Kriminelle forhold, der opdages lokalt, indberettes øjeblikkeligt til dekanen. 
 
Stk. 3.  Dekanen foretager øjeblikkelig indberetning til rektor af kriminelle forhold.  
 
Stk. 4.  Såfremt sagen er indbragt for rektor, kan denne afslutte sagen med en mundtlig eller skriftlig 
advarsel.  
 
Stk. 5.  Såfremt rektor finder grundlag herfor, kan der indgives politianmeldelse. 
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Bortvisning fra eksamen 
 
§ 7.  Rektor kan bortvise fra den eksamen, hvor den studerende har snydt, forsøgt at snyde, hjulpet en 
anden med at snyde eller overtrådt andre eksamensregler, jf. § 2. 
  

Konsekvenser af bortvisning fra eksamen 
 
§ 8.  Bortvisning i medfør af § 7 indebærer, at den studerende ikke får sin opgave bedømt eller får en givet 
karakter annulleret.  
 
Stk. 2.  Den eksamen, hvorfra bortvisningen sker, tæller som et eksamensforsøg.  
 
Stk. 3.  Ved den følgende eksamen skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse.  Studielederen 
afgør, om besvarelsen kan udarbejdes inden for samme emnekreds.  
 

Bortvisning fra universitetet pga. eksamenssnyd 
 
§ 9.  Rektor kan bortvise den studerende fra universitetet ved eksamenssnyd, jf. § 2. 
 
Stk. 2.  Bortvisning fra universitetet kan ske for en tidsbegrænset periode eller permanent.  
 

Bortvisning fra universitetet pga. andre disciplinære forseelser 
 
§ 10.  Rektor kan bortvise fra universitetet, når den studerende på grov måde eller gentagne gange har 
overtrådt disse reglers § 1. 
  
Stk. 2.  Bortvisning fra universitetet kan ske for en tidsbegrænset periode eller permanent.  

 
Konsekvenser af bortvisning fra universitetet 

 
§ 11.  Bortvisning i medfør af § 9 eller § 10 indebærer, at den studerendes indskrivning ophører, at ID-kort 
m.m. lukkes og skal tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre 
aktiviteter på universitetet.  
 
Stk. 2.  Den studerende kan ikke få forhåndsmerit til eller endelig merit for eventuelle studieaktiviteter, der 
tænkes gennemført eller er gennemført ved andre uddannelsesinstitutioner i bortvisningsperioden.  
 
Stk. 3.  Eventuelt udleverede eksamensbeviser annulleres, såfremt der er grundlag herfor.   
 
Stk. 4.  Efter bortvisningsperiodens udløb kan den studerende efter ansøgning blive 
genoptaget/genindskrevet.  

 
Annullation 

 
§ 12.  Såfremt det konstateres, at en studerende er blevet optaget på grundlag af urigtige eller mangelfulde 
oplysninger, herunder om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau, kan rektor annullere 
den pågældendes optagelse eller træffe bestemmelse om reaktioner i henhold til § 6.  
 
Stk. 2.  I de tilfælde, hvor uregelmæssighederne konstateres lokalt, fremsender dekanen en indberetning til 
rektor, der kan danne grundlag for rektors vurdering og en høring af den studerende. Forstår den 
studerende ikke dansk, skal indberetning ske på engelsk. 
 
Stk. 3.  Samtidig med annullationen træffer rektor afgørelse om, hvorvidt den studerende efter en periode 
på ny vil kunne ansøge universitetet/fakultetet om optagelse/indskrivning på den samme eller på en anden 
uddannelse.  
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Konsekvenser af annullation 

 
§ 13.  Annullation i medfør af § 12 indebærer, at den studerendes indskrivning ophører, at ID-kort m.m. 
skal lukkes og tilbageleveres, og at den pågældende bliver udelukket fra al undervisning og alle andre 
aktiviteter på universitetet. 
 
Stk. 2.  Eventuelt beståede eksamener og udstedte beviser annulleres.  
 
Stk. 3.  Ved udløbet af en eventuel karensperiode kan den studerende ansøge universitetet om optagelse.  

 
Refusion 

 
§ 14.  Sanktioner efter dette regelsæt giver ikke den studerende ret til at få refunderet eller på anden måde 
godskrevet en eventuel studieafgift eller lignende helt eller delvist.  
 

Klageadgang 
 
§ 15.  Dekanens afgørelser efter § 6, stk. 1, kan inden for en frist af to uger indbringes for rektor.  

Stk. 2.  Rektors afgørelse efter §§ 5 – 13 kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. dog stk. 3 og 4.  

Stk. 3.  Fristen for indgivelse af klage i sager om eksamenssnyd er to uger fra den dag, afgørelsen er 
meddelt klageren. Klagen indgives til rektor, der afgiver en udtalelse, som klageren får lejlighed til at 
kommentere inden for en frist af mindst en uge. Rektor sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og 
klagerens eventuelle kommentarer.  

Stk. 4.  I øvrige sager henhørende under dette regelsæt er der ikke fastsat nogen klagefrist.  

Forrang 

§ 16.  Ordensreglerne er samtidig offentliggjort i en engelsk udgave af hensyn til universitetets 
internationale studerende.  

Stk. 2.  I det omfang, der måtte være uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske udgave, har 
den danske udgave forrang.  

Ikrafttræden 
 

§ 17.  Dette regelsæt træder i kraft den 1. september 2014. Samtidig ophæves de tidligere gældende regler 
af 20. oktober 2004 om disciplinære foranstaltninger, idet de dog fortsat finder anvendelse på forhold, der 
blev begået, før dette regelsæt trådte i kraft.  
 
Københavns Universitet, den 27. juni 2014  
 
Ralf Hemmingsen 
Rektor  
 
                                                                                /Dorrit Wivel  
                                                                                 Chefkonsulent 
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Vejledning vedrørende Regler om disciplinære foranstaltninger over 
for studerende ved Københavns Universitet  
 
 
Generelt og forholdet til andre regler  
  
Lovgivningens almindelige regler gælder ved siden af disse særlige regler.  
 
Det betyder bl.a., at skader, som forvoldes på universitetets eller andres ting, kan kræves erstattet efter de 
almindelige erstatningsregler.  
 
Det betyder også, at der kan straffes efter de almindelige regler, f.eks. for tyveri, vold og dokumentfalsk. Af 
særlig betydning for universitetets administration er straffelovens § 163 om urigtige erklæringer til det 
offentlige samt § 171 om dokumentfalsk. 
 
Ukendskab til reglerne medfører ikke ansvarsfrihed.  
 
”Studerende” skal forstås i udvidet betydning og omfatter alle studerende, herunder ordinært indskrevne 
studerende, merit- og gæstestuderende, udvekslingsstuderende, enkeltfagsstuderende og studerende på 
Åben Uddannelse. Ph.d.-studerende er som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om eksamenssnyd, idet 
disses eventuelle brud på god videnskabelig praksis kan indbringes for henholdsvis Praksisudvalget og 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Ikke-ansatte ph.d.-studerende skal dog efterleve dette 
regelsæts § 1, og manglende efterlevelse kan sanktioneres iht. reglerne.  
 
Der kan sanktioneres i henhold til reglerne, uanset om forholdet kan tilregnes den studerende som uagtsomt 
eller forsætligt. 
 
En verserende disciplinærsag har ikke betydning for en studerendes mulighed for at fortsætte sit studium, 
indtil der evt. måtte blive truffet afgørelse om bortvisning fra universitetet. 
 
Ad § 1  
 
 ”Uddannelse” skal forstås i udvidet betydning og omfatter alle aktiviteter i tilknytning til studiet. Det kan 
således efter omstændighederne omfatte rusture, hospitaler, almen praksis, feltophold m.v. 
 
Alle ansatte kan give påbud eller forbud, når der er grund hertil. Eksempelvis anses et studienævns 
afgørelser om, at den studerende ikke er berettiget til at deltage i et kursus el.lign. som et forbud, der skal 
efterleves. Overtrædelse heraf vil således udgøre en overtrædelse af ordensreglerne. 
   
Skader eller gener, som forårsages elektronisk, er omfattet, såvel som f.eks. ordinære breve, selv om den 
studerende eller den chikanerede opholder sig uden for universitetets område. Chikanerende eller 
injurierende breve, e-mails, sms’er o.l. vil således være omfattet af reglerne, uanset hvilken adresse de er 
afsendt fra eller til, dersom de har baggrund i den studerendes tilknytning til universitetet.          
 
Ad § 2  
 
Baggrunden for definitionsbestemmelsen i § 2, stk. 1 er, at der i den gældende eksamensbekendtgørelse 
(bkg. nr. 1518 af 16. december 2013) sondres mellem en prøve og en eksamen. At den studerende under 
studiet og eksamenerne skal efterleve de almindelige principper om god videnskabelig praksis og 
videnskabelig redelighed indebærer bl.a., at disse principper skal overholdes, uanset hvilken eksamensform 
der er tale om, samt ved formidling af forskningsresultater og ved egentlig forskningspraksis. Særligt for så 
vidt angår forudsætningsopgaver el.lign. – dvs. opgaver, som er en forudsætning for eksamensdeltagelse – 
bemærkes det, at snyd i disse behandles som eksamenssnyd. 
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Hvis der i en opgave indgår citater og referater – herunder fra egne tidligere bedømte eller offentliggjorte 
tekster, oplæg el.lign. - skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med god 
videnskabelig skik.  
 
Foruden plagiat er forfalskning og fabrikering omfattet af begrebet videnskabelig uredelighed. Begrebet 
omfatter således bl.a. uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, uoplyst selektiv eller 
skjult kassation af egne uønskede resultater, uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske 
metoder og uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.  
 
God videnskabelig skik indebærer, at man arbejder på en sådan måde, at andre kan efterprøve ens arbejde.  
Det skal således være gennemskueligt for andre, på hvilket grundlag man skriver og mener, som man gør. 
Der må ikke vildledes om, hvori ens indsats og resultater består. 
Ved gengivelse af andres tankegang skal referatet være loyalt. Det betyder, at den tankegang eller tekst, 
som man refererer til, skal gengives så præcist som muligt.  
Det indebærer også, at man skal respektere en teksts ophavsrettigheder til vigtige pointer og formuleringer.  
 
Ethvert forsøg på at udgive andres tanker eller værker for sine egne anses for eksamenssnyd.  
 
Der forudsættes i det hele en sådan form for selvstændighed i den studerendes arbejde, at resultatet i såvel 
form som indhold kan henføres til den studerende. Det vil således være en overtrædelse af reglerne, dersom 
den studerende modtager omfattende hjælp til litteratursøgning o. lign. 
 
Under eksamen udgør det eksamenssnyd, såfremt den studerende uberettiget har kontakt med andre 
personer, uanset på hvilken måde dette sker (personligt eller elektronisk, f.eks. i form af e-post, facebook el. 
lign.). Dette gælder, uagtet om kontakten er en hjælp i eksamenssituationen.  
 
Medbringer den studerende ikke-tilladte hjælpemidler til eksamen, foreligger der eksamenssnyd. Dette 
skyldes risikoen for, at bedømmelsen af den studerendes præstation sker på et andet grundlag end forudsat. 
Heraf følger altså, at alene forekomsten af ikke-tilladte hjælpemidler under eksamen er eksamenssnyd.  
Tilsvarende gør sig gældende i relation til den studerendes overskridelse af tidsgrænsen for en eksamen.  
 
Deltagelse i en eksamen med forudbestående kendskab til eksamensopgaven er eksamenssnyd, uagtet på 
hvilken måde kendskabet er opstået. Er den studerende uforvarende eller som følge af fejl fra universitetets 
side kommet i besiddelse af eksamensopgaven, skal den studerende gøre universitetet opmærksom herpå, 
hvorefter universitetet tilbyder den studerende en ny eksamen.  
 
Medvirken til eksamenssnyd – f.eks. i form af videregivelse af egen tekst, eksamensbesvarelse m.m. til en 
medstuderende – udgør eksamenssnyd og behandles på samme måde som eget gennemført snyderi.  
 
Som fastsat i § 2, stk. 7 skal den studerende også efterleve andre regler om eksamener, såvel interne som 
eksterne. Som eksempler på andre interne regler om eksamener kan nævnes regler indstillet af 
studienævnet og godkendt af dekanen, bestemmelser fastsat i studieordningen og regler udstedt af 
fakulteternes eksamensansvarlige. Som eksempel på en ekstern regel kan nævnes 
eksamensbekendtgørelsen, bkg. nr. 1518 af 16. december 2013. 
 
Ad §§ 3-13  
 
Sagsbehandlingen skal gennemføres i overensstemmelse med gældende forvaltningsret. Det betyder blandt 
andet, at den studerende skal gives mulighed for at udtale sig om det faktiske forløb og den påtænkte 
reaktion, og at den pågældende har ret til en bisidder.  
 
Det gælder dog ikke, hvis der umiddelbart eller efter en summarisk sagsbehandling foretages 
politianmeldelse, idet den videre behandling af sagen så sker efter de straffeprocessuelle regler.  
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Der er mulighed for delegation efter de almindelige regler herom. Dette betyder eksempelvis, at sager efter 
§ 4 kan undersøges af en studieleder, en driftschef m.fl. 
 
Studielederen kan henlægge en sag, hvis denne ikke finder, at der foreligger eksamenssnyd. Finder 
studielederen derimod, at der foreligger snyd, er denne forpligtet til at sende sagen videre til dekanen. 
 
Finder dekanen på baggrund af studielederens redegørelse, at der foreligger eksamenssnyd, er dekanen 
forpligtet til at sende sagen til afgørelse hos rektor, jf. § 3, stk. 3, 1. pkt. Dette skyldes, at alene rektor har 
kompetence til at træffe afgørelse om bortvisning. 
 
Deler dekanen ikke studielederens vurdering af, at der foreligger eksamenssnyd, kan denne afslutte sagen, 
jf. § 5. 
 
Ad §§ 5-10  
 
Ved afgørelsen af reaktionen skal der bl.a. lægges vægt på overtrædelsens konkrete karakter og 
skadevirkning for universitet, 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 reaktion.  
 
Rektor træffer beslutning om bortvisning. Rektor kan bortvise, selv om dekanen ikke har indstillet denne 
reaktion.  
 
Bortvisning fra eksamen           
Bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende ikke får sin opgave fagligt bedømt eller får 
bedømmelsen annulleret, administrativt tildeles laveste karakter og registreres for et brugt eksamensforsøg. 
 
Politianmeldelse           
Rektor træffer beslutning om politianmeldelse. Rektor kan politianmelde, selv om dekanen ikke har indstillet 
denne reaktion.  
 
En politianmeldelse udelukker ikke advarsel eller bortvisning for samme forhold.  
 
Reglerne om politianmeldelse er ikke udtømmende. Politianmeldelse kan således altid foretages lokalt, 
såfremt formålet hermed ellers forspildes. En ansat kan tilkalde politiet, hvis det er nødvendigt for at 
forhindre kriminalitet, f.eks. i tilfælde af slagsmål eller tyveri. Hvis kriminaliteten er grov, skal politiet 
tilkaldes, hvis man ikke på anden måde kan hindre den. Hvis den kriminelle handling har karakter af en 
politisk demonstration, skal den ansatte dog først søge at orientere ledelsen.  
 
Hvis kriminaliteten er begået, og man ikke ved, hvem gerningspersonen er, træffer den lokalt ansvarlige 
beslutning om, hvorvidt forholdet skal indberettes til rektor med henblik på politianmeldelse.  
 
 


