Fuskpolicy YrkesAkademin Yrkeshögskola
Syftet med YA YH:s fuskpolicy är att ge våra studerande likvärdiga förutsättningar att få det betyg
som motsvarar den faktiska kunskapen som innehas. Fuskpolicyn tar också hänsyn till den
lagstiftning som finns kring upphovsrätt (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
1960:729).
För att du som studerande skall vara medveten om vad som anses vara fusk och plagiering är det
viktigt att du tar del av denna policy. Du kommer vid utbildningsstart också att få skriva under på
att du har läst och godkänt policyn.

Fusk – definition
•

Att använda otillåtna hjälpmedel under examinationstillfällen.

•

Att lämna in uppgifter som inte är dina egna.

Exempel på otillåtna hjälpmedel: fusklappar, anteckningar, mobiltelefoner, datorer / andra
elektroniska verktyg, ljudinspelningar, att skriva av eller på något annat sätt kommunicera med
någon annan.
Det är den undervisande utbildaren som avgör vilka hjälpmedel som är tillåtna och otillåtna vid
varje tillfälle.

Plagiering – definition
•

Att presentera andras resultat, slutsatser och tankar som ens egna.

•

Att kopiera / skriva av andra källor. Du måste omformulera texten och skriva med egna ord
(citat undantaget).

•

Att inte visa varifrån du har fått din information. Du måste alltid källhänvisa information som
du fått från någon annan.

Citat ska skrivas av ordagrant, markeras med citattecken / indrag och källhänvisas.
Vi använder ett tekniskt antiplagieringssystem för att kontrollera att inlämningsuppgifter inte är
plagierade.
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Åtgärder om du ertappas med fusk
•

Vid fusk sätts betyget IG på det aktuella examinationsmomentet. Om fusket upptäcks under
provet kan det hända att du omedelbart får avbryta examinationsmomentet och lämna
salen/Zoom-rummet.

•

Efter ordinarie tillfälle har du rätt till två omexaminationer. Examinationerna kan skilja sig åt
vid de olika tillfällena. Utbildaren avgör när och hur dina kunskaper ska utvärderas vid de
senare tillfällena. För regler gällande omexaminationer, se aktuell kursplan.

•

Vid händelse av fusk kallar den undervisande utbildaren och/eller enhetschefen till samtal.
Utbildaren dokumenterar alltid händelsen och meddelar utbildningsledaren alternativt
enhetschefen.

•

Vid upprepat fusk upprättas en anmälan. Ärendet utreds i samråd med utbildningsledare
och/eller enhetschef och den yttersta konsekvensen kan bli att du stängs av från
undervisningen. Avstängningen rapporteras också till CSN, vilket kan påverka ditt
studiemedel.

Åtgärder om du ertappas med plagiering
•

Vid plagiering läses inte din text av utbildaren och du får alltså ingen feedback på
innehållet. Du får lämna in en ny text inom den tid som utbildaren avgör. Detta räknas som
din första komplettering av totalt två på examinationen.

•

Vid händelse av plagiering dokumenterar utbildaren alltid händelsen och meddelar
utbildningsledaren alternativt enhetschefen.

•

Vid upprepad plagiering upprättas en anmälan. Ärendet utreds i samråd med
utbildningsledare och/eller enhetschef och den yttersta konsekvensen kan bli att du stängs
av från undervisningen. Avstängningen rapporteras också till CSN, vilket kan påverka ditt
studiemedel.
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