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Wegwijzer Wetenschappelijke integriteit:

Fraude en plagiaat

De Faculteit der Geesteswetenschappen hecht veel waarde aan wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs. Daarbij zijn vijf principes leidend:
eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Het voorkomen en berispen van niet-integer gedrag, in het bijzonder
fraude en plagiaat, heeft dan ook een prominente plaats in ons onderwijs. Op die manier komt de waarde van jouw diploma niet ter discussie te staan.

Wat zijn fraude en plagiaat?
In de Fraude- en plagiaatregeling Studenten UvA staat de volgende definitie van fraude en plagiaat: “het handelen of nalaten van een student waardoor een juist
oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Plagiaat is een vorm van fraude.” Plagiaat is een specifieke vorm van
fraude die onder andere het gebruiken dan wel overnemen van teksten, gegevens of ideeën van anderen zonder volledige en correcte bronvermelding omvat.

Bij (online) toetsen volg je de algemeen geldende regels. Dit houdt in
ieder geval in dat je op tijd komt en geldige identificatie bij je hebt. Je
(mobiele) apparaten heb je voor aanvang van het tentamen uitgeschakeld.
Daarnaast volg je de instructies op van de docent of de surveillant.
Volg de instructies en regels op die
de opleiding je geeft tijdens training
en ontwikkeling van academische
vaardigheden.

Hoe voorkom je
fraude/plagiaat?

Wees goed voorbereid en stel jezelf op
de hoogte van de regels die gelden voor
tentamens, opdrachten en schriftelijk
werk. Lees daarom de Fraude en
plagiaatregeling Studenten UvA.

Bij schriftelijk werk moet je weten welke regels
gelden voor citeren en bronvermelding. Bekijk de
studiehandleiding op dit punt en neem contact op
met je docent als je hier nog vragen over hebt.

Heb je moeite met citeren en bronvermelding
of wil je meer weten over dit onderwerp,
volg dan de gratis online cursus die de UB
aanbiedt. Het is wel van belang om altijd de
door de opleiding voorgeschreven methode
voor bronvermelding te hanteren.

Voorkom in alle gevallen dat het in
je werk onduidelijk is van wie een
tekst of een inzicht afkomstig is. Tekst
letterlijk overnemen en parafraseren zijn
toegestaan, als je in alle gevallen duidelijk
vermeldt wat de bron is en wie de maker
en je beide op een correcte manier
vermeldt. Letterlijk overgenomen zinnen
moet je duidelijk als citaat aanduiden met
aanhalingstekens of een aparte lay-out.
Leg je tekst bij twijfel voor aan de docent.

Medeplichtig

Wat gebeurt er als je verdacht wordt van fraude?

Het is belangrijk om je te realiseren dat ook studenten die medeplichtig
zijn aan fraude en plagiaat sancties opgelegd kunnen krijgen. Van
medeplichtigheid is in ieder geval sprake als je aan medestudenten
toestemming geeft om jouw werk over te (laten) nemen. Ook bij een
gezamenlijk werkstuk ben je medeplichtig aan plagiaat als je had kunnen
of moeten weten dat de ander plagiaat heeft gepleegd.

Bij een vermoeden van fraude/plagiaat, licht de docent of de surveillant
de examencommissie in en overhandigt relevante documentatie en een
beschrijving van de bevindingen aan deze commissie. Daarna word
jij hiervan op de hoogte gesteld en verloopt de communicatie via de
examencommissie totdat deze een uitspraak heeft gedaan.

Rol examencommissie
Na ontvangst van een melding van een vermoeden van plagiaat of fraude zal de examencommissie de zaak onderzoeken en daarbij binnen twee weken ook
jou horen. Op basis van dit onderzoek bepaalt de examencommissie of er sprake is van (ernstige) fraude/plagiaat en zo ja, welke sanctie wordt opgelegd.
De te hanteren procedure en de mogelijke sancties staan vermeld in de eerder genoemde fraude- en plagiaatregeling. Kijk voor meer informatie op de
webpagina’s van de examencommissie voor de bacheloropleidingen of voor de examencommissie voor de masteropleidingen.

