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22. MARTS 2019 S A G S N O T A T  

Vedr. Studenterambassadørens årsberetning 2018  

Sagsbehandler Uddannelsesservice, Fælles HR og Rektorsekretariatet 
 

 

Studenterambassadøren har i årsberetningen for 2018 givet en række 
anbefalinger på baggrund af de tendenser, der er set i henvendelserne i 
2018. 
 
Uddannelsesservice, Fælles HR og Rektorsekretariatet vil nedenfor komme 
med bemærkninger til anbefalingerne samt redegøre for opfølgningen på 
studenterambassadørens årsberetning for 2017. 
 
Opfølgning på årsberetningen 2017 
Som opfølgning på studenterambassadørens årsberetning for 2017 blev det 
besluttet, at uddannelsessøjlen skulle have særligt fokus på: 

• Om bedømmernes faglige udtalelser i eksamensklager på tilstrækkelig 
vis forklarer bedømmelsen, og   

• om forskelsbehandlingsloven inddrages i relevant omfang i forbindelse 
med behandlingen af dispensationsansøgninger fra studerende med 
funktionsnedsættelser. 

 
Uddannelsesservice kan oplyse, at der på et SAK-jura møde samt 
efterfølgende SAK-møde har været drøftelser vedrørende behandlingen af 
eksamensklagesagerne. Der har været drøftelser angående afgørelsernes 
forklaring til den studerende om, hvordan eksamensklagesagen er blevet 
behandlet. I den forbindelse er der på ny gjort opmærksom på styrelsens 
anbefaling til forklaring til de studerende, hvor det bl.a. anføres, at fakultetet 



 

SIDE 2 AF 7 ikke har forudsætninger for at vurdere sagens faglige aspekter, og fakultetet 
henholder sig til den faglige vurdering bedømmerne er fremkommet med. 
Der har endvidere været drøftelser vedrørende øget opmærksomhed på, om 
bedømmernes udtalelse i eksamensklagesagen indeholder en tilstrækkelig 
begrundelse for bedømmelsen. 
 
I forhold til det andet fokuspunkt kan Uddannelsesservice oplyse, at der på 
flere SAK-jura møder og SAK-møder har været drøftet problemstillinger 
vedrørende sagsbehandlingen af dispensationsansøgninger fra studerende 
med funktionsnedsættelse. Der er endvidere foretaget en tilføjelse til de 
vejledende retningslinjer for sagsbehandling vedr. studerende med 
funktionsnedsættelse, der understøtter fakulteternes og studienævnenes 
behandling af dispensationsansøgninger. I tilføjelsen redegøres der for 
forskelsbehandlingslovens betydning for behandlingen af 
dispensationsansøgninger fra studerende med funktionsnedsættelse. 
 
Uddannelsesservice skal dertil bemærke, at universitetet i 2016 fastsatte en 
strategi for understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse. Der har 
derfor i en årrække været fokus på de studerende med funktionsnedsættelse, 
ligesom der også fremadrettet vil være det. 
 
Behandlingen af sager om eksamenssnyd 
En af studenterambassadørens tre overordnede anbefalinger drejer sig om 
behandlingen af sager om eksamenssnyd. Det kan oplyses, at vi i 
Uddannelsesservice i 2019 vil sætte fokus på behandlingen af sager om 
eksamenssnyd. Vi vil herunder se nærmere på, om der er behov for 
ændringer, præciseringer eller ensretninger på området, herunder på den 
information som de studerende modtager. 
 
I årsberetningen for 2018 har studenterambassadøren bl.a. påpeget, at der 
ofte forekommer en ganske lang sagsbehandlingstid for sager om 
eksamenssnyd. Uddannelsesservice er opmærksom på dette. Vi har i 
øjeblikket særlig fokus herpå, og vi arbejder på at forkorte 
sagsbehandlingstiden. Vi har i den anledning flyttet behandlingen af sagerne 
om de studerendes brud på ordensreglerne (sager om formodet 
eksamenssnyd, dokumentfalsk samt øvrige brud på ordensreglerne) fra 
Rektorsekretariatet til Uddannelsesservice, Strategi & Politik. Vi har 
ligeledes flyttet to medarbejdere. Vi regner på denne baggrund med at 
kunne nedbringe sagsbehandlingstiden. 
 
Studenterambassadørens forslag til justeringer 
Studenterambassadøren kommer herefter med en række anbefalinger til 
processen. Som ovenfor anført vil Uddannelsesservice i 2019 se nærmere 



 

SIDE 3 AF 7 på, om der er behov for ændringer, præciseringer eller ensretninger på 
området. 
 
Studenterambassadøren påpeger bl.a., at det i de fleste af de indberetninger 
fra en bedømmer til en studieleder, som han har fået indblik i, ikke forklares 
tilstrækkeligt klart, hvilke dele af plagiatrapporten der ser ud til at være 
plagiat. Uddannelsesservice kan ikke genkende dette billede, men vi vil som 
nævnt se på, om der er behov for ændringer. 
 
Studenterambassadøren anbefaler, at hver part i sagen – også eksaminator 
og censor – orienterer den studerende i sagen. Dette finder vi ikke er 
hensigtsmæssigt. Vi vurderer, at den studerende, som det fremgår af 
ordensreglerne, og som også sker i dag, bør modtage besked om sagen fra 
studielederen. 
 
Studenterambassadøren anbefaler, at den studerende, så snart vedkommende 
har modtaget en kopi af eksaminator/censors orientering, også modtager en 
klar og udførlig skriftlig vejledning. Uddannelsesservice gør opmærksom 
på, at der på KUnet findes en udførlig vejledning om eksamenssnyd, 
herunder hvad eksamenssnyd er, hvad der sker, hvis man bliver mistænkt 
for eksamenssnyd (processen), og hvilke konsekvenser det kan få mv. 
(Findes på KUnet under studieinformation  eksamen  eksamenssnyd). 
Uddannelsesservice vil som indledningsvis nævnt generelt se på den 
information, der tilgår de studerende under behandlingen af en 
eksamenssnydsag. 
 
Studenterambassadøren anbefaler, at eksaminators/censors indberetning til 
studielederen hovedsagligt indeholder én-til-én uafviselige beviser på 
plagiat ledsaget af tilstrækkelig klar dokumentation af de plagierede kilder.  
Studenterambassadøren anbefaler videre, at den studerende modtager kopi 
af hver eneste skrivelse, så snart de er afsendt eller modtaget af fakultetets 
administration. Det er klart, at der skal foreligge dokumentation for den 
påståede eksamenssnyd, og det mener vi imidlertid allerede er tilfældet. Vi 
må afvise et krav om én-til-én uafviselige beviser på plagiat og kan 
konstatere, at det er de almindelige forvaltningsretlige krav, der gælder ved 
behandlingen af sagerne. 
 
Vi kan i Uddannelsesservice naturligvis kun tilslutte os, at orienteringen til 
den studerende er så klar som muligt. Uddannelsesservice sikrer sig i øvrigt 
i forbindelse med partshøring af den studerende, at denne er i besiddelse af 
alt relevant materiale i sagen. Vi sikrer os endvidere inden afgørelsen, at 
sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det er tilstrækkelig dokumenteret, at der 



 

SIDE 4 AF 7 foreligger eksamenssnyd. Opgaven med at oplyse sagen ligger hos 
fakultetet, mens vi i Uddannelsesservice sikrer os, at dette er tilfældet. 
 
Studenterambassadøren vurderer, at en kort samtale med den studerende 
ikke bidrager til oplysningen af sagen på måder, som understøtter den 
studerendes retssikkerhed. Uddannelsesservice bemærker, at møderne med 
de studerende er et tilbud til den studerende, hvor den studerende får 
mulighed for personligt at få oplysninger om sagen, om hvordan den 
behandles, og om mulige sanktioner. Den studerende får herudover 
mulighed for at fremstille sin side af sagen samt stille eventuelle spørgsmål. 
 
Studenterambassadøren anbefaler, at dekanatet skaber sig overblik over den 
studerendes samlede studiesituation frem til og efter en eventuel sanktion, 
og at dette indgår som en del af grundlaget for anbefaling af sanktionen. 
Uddannelsesservice bemærker, at dette allerede er tilfældet i dag.  
 
Beredskab ved sager om mobning, seksuel chikane og lignende 
Studenterambassadøren har som en anden af de tre overordnede 
fokuspunkter fremsat anbefalinger i forhold til beredskab ved sager om 
mobning, seksuel chikane og lignende mellem studerende og mellem 
studerende og medarbejdere. 
 
Uddannelsesservice skal bemærke, at fakulteterne i 2018 i regi af KUUR og 
SAK løbende har drøftet, hvordan universitetet kan forebygge og håndtere 
sager om seksuel chikane og anden krænkende adfærd over for studerende. 
Som et led i drøftelserne er det blevet tydeliggjort på de studerendes 
Studieinformationssider på KUnet, at de studerende kan få rådgivning hos 
studievejledningen på deres uddannelse, hvis de har været udsat for seksuel 
chikane eller på anden måde er blevet krænket. De fleste fakulteter har også 
beskrevet retningslinjerne, hvis en studerende ønsker at klage over en 
medstuderende eller en ansat på KU. Alle AC-studievejledere på KU tager 
en vejlederuddannelse og vil derigennem være klædt på til at kunne 
håndtere henvendelser om oplevelser med uønsket seksuel adfærd.  
 
Også i 2019 vil KU have fokus på problematikken og videndele om 
fakulteternes håndtering af sager og forebyggende indsatser. I forbindelse 
med studiemiljøundersøgelsen (UMV) i foråret 2019 vil der indgå 
spørgsmål om seksuelt og anden krænkende adfærd rettet mod studerende. 
KU vil inddrage resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen til at se på, om 
der er behov for at gøre endnu mere forebyggende. 
 
”Retningslinjer for behandling af skriftlige klager over medarbejdere” er en 
del af personalepolitikken og er drøftet udarbejdet i PPU og godkendt af 



 

SIDE 5 AF 7 HSU. Det samme gælder for ”Skabelon for lokale handleplaner mod 
krænkende adfærd”, som er et bilag til Retningslinjer for håndtering af 
krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane. Denne retningslinje er 
ved at blive revideret på baggrund af den debat, der har været om 
retningslinjen, og ønsket om en større tydelighed omkring intentionen med 
retningslinjen mv. Det er Personale Politisk Udvalg (PPU), der står for 
revidering af retningslinjen, og den skal godkendes af HSU. Det er planen, 
at den reviderede retningslinje skal ligge klar til formidling i september. 
Studenterambassadøren foreslår bl.a., at der udarbejdes en 
beredskabsmanual i relation til eller som supplement til det krav KU 
allerede har til at der på alle institutter udformes handleplaner mod 
krænkende handlinger. Forslaget vil indgå i de overvejelser, der allerede 
indgår i Fælles HR´s og PPU´s arbejde med til stadighed at forbedre 
arbejdet med at skabe en god proces omkring henvendelser omkring 
krænkende handlinger. Det samme gælder studenterambassadørens forslag 
på side 13 om, at fakulteterne konkretiserer yderligere i vejledninger, 
oplæringsforløb og lignende, hvad ledere og medarbejdere skal tage hånd 
om og forholde sig til skridt for skridt. 
 
 
På side 14 henvises der til ”Retningslinjer for behandling af skriftlige klager 
over medarbejdere”. Det fremgår af disse retningslinjer, at klager skal 
orienteres både i tilfælde, hvor klagen afvises, og hvor klagen overgår til 
behandling i det disciplinære spor. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 
Retningslinjer for behandling af skriftlige klager over medarbejdere, pkt. 5 
og 6, står over for at skulle justeres med henblik på en harmonisering i 
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Baggrunden herfor er, at 
en retningslinje, der fastlægger en automatisk orienteringspligt til klageren 
om enten afvisning eller evt. sanktion over for indklagede, ikke er i 
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. I stedet skal der i hvert 
enkelt tilfælde foretages en afvejning af, hvorvidt klager kan/skal orienteres 
om udfaldet.  
 
For så vidt angår anbefalingen om, at ”Hvis lederen ikke giver fuldt 
medhold til den, der har klaget, skal lederen i sin orientering begrunde dette 
tilstrækkeligt”, skal det bemærkes, at det forhold, at en person indgiver en 
klage ikke i sig selv medfører, at klager er part i sagen mellem KU og 
indklagede. Det vil i hver enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering, 
hvorvidt klageren har en partsstatus i sagen mellem KU og den 
medarbejder, der er klaget over. 

 
Øvrige bemærkninger  



 

SIDE 6 AF 7 • Anbefaling om dialog med styrelsen om sagsbehandlingen af 
ansøgninger om dispensation fra bindingen til et kursus 
Studenterambassadøren har på side 7 og 8 anbefalet, at universitetet 
starter en dialog med styrelsen på baggrund af, at styrelsens 
sagsbehandlingstider og sagsbehandleres indsigt i studieordningsforhold 
ser ud til at gøre det uproportionalt vanskeligt for universitetet at 
understøtte den studerende i at gennemføre sin uddannelse inden for den 
maksimale studietid. 
 
Uddannelsesservice skal bemærke, at de studerendes studieordninger 
bliver medsendt til styrelsens behandling i det omfang, det er relevant for 
dispensationsansøgningen, ligesom styrelsen efterspørger yderligere 
oplysninger, hvis de har brug for det i forbindelse med sagsbehandlingen. 
Uddannelsesservice finder det meget usædvanligt i forhold til hidtidig 
praksis, hvis vi skal påtale den overliggende myndigheds 
sagsbehandlingstid og behandling af dispensationssagerne. 
 

 • Opfordring til studiechefer m. fl. 
Studenterambassadøren opfordrer på side 16 studiechefer m.fl. til selv 
løbende at følge mere med i fakultetets behandling af 4 oplistede 
sagstyper. Det fremgår ikke, hvad der er problematisk med den 
nuværende behandling af sagerne, men studenterambassadøren mener, at 
der på hvert fakultet vil være en række konkrete indsigter at få. Indsigter 
om, på hvilke områder fakultetet kan styrke studerendes retssikkerhed og 
styrke dialogen med de studerende i sagsbehandlingsprocessen. 
 
Uddannelsesservice finder, at studenterambassadørens bemærkninger kan 
forstås som en kritik af, at studiechefer m. fl.  ikke varetager deres 
arbejde på tilstrækkelig betryggende vis. Vi finder det problematisk at 
anføre dette uden at oplyse, hvilke konkrete forhold der er 
retssikkerhedsmæssigt problematiske ved behandlingen af de omtalte 
sagstyper. Der har fra fakulteternes side gentagne gange bl.a. på SAK-
møder været efterspurgt yderligere dialog med studenterambassadøren 
vedrørende konkrete forhold, han finder, de skal være opmærksomme på. 
 
Det kan desuden bemærkes, at der vil være studerende, som henvender 
sig til studenterambassadøren på baggrund af utilfredshed og frustration 
over at have fået et afslag. Uddannelsesservice skal hertil bemærke, at det 
ikke nødvendigvis behøver være udtryk for, at der foreligger 
retssikkerhedsmæssige problemer ved behandlingen af deres sag. 
 

Kommenterede [JCR1]: Studenterambassadøren har den 9. 
april 2019 på baggrund af dette sagsnotat samt SAK-
behandlingen den 5. april 2019 besluttet at ændre i 
årsberetningens tekst. Det markerede afsnit i sagsnotatet 
vedrører således p. 16 i den tidligere version af 
studenterambassadørens årsberetning.  

• Vejledninger på studenterambassadørens hjemmeside 



 

SIDE 7 AF 7 Studenterambassadøren oplyser side 17, at han på baggrund af møde med 
SAK vil arbejde på at flette vejledningsmaterialet på 
studenterambassadørens hjemmeside tættere sammen med fakulteternes 
vejledninger på Studieinformationssiderne. 
 
Uddannelsesservice skal bemærke, at uddannelsessøjlen ønsker og har 
givet udtryk for ønske over for studenterambassadøren om, at han 
undlader at have vejledninger til de studerende vedr. udarbejdelse af 
dispensationsansøgninger mm. Det er hensigten, at de studerende skal 
henvende sig til fakultetet i første omgang og studenterambassadøren 
fungere som en funktion, de studerende kan henvende sig til, hvis de 
efterfølgende har brug for hjælp til at komme videre med deres sag. 
Studiecheferne har efterspurgt, at studenterambassadøren kontakter dem, 
hvis han har konkrete forslag til forbedringer af deres vejledning til de 
studerende om at søge dispensation mm. 
 

• Uoverensstemmelser mellem den studerende og bedømmerne vedr. 
eksamensklager 
Det fremgår af årsberetningen side 18, at Studenterambassadøren på et 
møde med uddannelseslederne har drøftet, hvor mange 
uoverensstemmelser der med rimelighed kan være mellem den 
studerendes klage og bedømmernes kommentarerer, før fakultetet 
tilbyder den studerende en ombedømmelse. 
 
Uddannelsesservice skal i den forbindelse bemærke, at den 
altovervejende hovedregel er, at bedømmernes faglige udtalelse lægges 
uprøvet til grund af fakultetet, idet de administrative medarbejdere ikke 
har forudsætninger for at vurdere sagens faglige aspekter. En faglig 
uenighed mellem den studerende og bedømmerne kan derfor ikke i sig 
selv føre til en ombedømmelse, uanset mange uoverensstemmelser. Den 
studerende kan efterfølgende indbringe fakultetets afgørelse for et 
ankenævn, som kan vurdere de faglige forhold i klagen. 
 

• Ny lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap 
Studenterambassadøren omtaler på side 22 den nye Lov om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af handicap, der vedrører hjælp i alle livets 
aspekter. 
 
Uddannelsesservice skal bemærke, at de studerende med 
funktionsnedsættelse er omfattet af den allerede gældende Lov om forbud 
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 
(forskelsbehandlingsloven) i forhold til deres uddannelsesforløb på 
universitetet.   




