Årsrapport Klagenemda 2017
Universitetets klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak og andre saker etter styrets
bestemmelse. Klagenemnda består av en ekstern jurist (leder), to vitenskapelig ansatte og to
studenter. I 2017 har klagenemnda hatt 9 møter og behandlet 63 saker. Det var dissens i 9 saker.
Klager over formelle feil behandles i fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene (delegert til dekan)
i førsteinstans. I saker hvor studenten ikke gis medhold, går saken direkte til behandling i
klagenemnda. Denne praksis ble innført fra 2016. I 2015 måtte studenten påklage
fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene sitt vedtak for å få behandlet klagen i klagenemnda.
I forbindelse med klage, kan den instansen som har fattet det påklagede vedtak, omgjøre sitt vedtak.
I slike tilfeller kommer ikke saken videre til klagenemnda. I noen tilfeller har studenter også trukket
klagen i forkant av klagenemndas møte.
I 2017 fattet klagenemnda vedtak i totalt 37 klagesaker fra studenter (2016: 24). Sakene fordelte seg
som følger:
Type klagesak

2017

2016

17

11

Klage over avslag på søknad om opptak/overflytting

5

4

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra progresjonskrav

1

1

Klage over avslag på søknad om godkjenning/fritak

1

2

Klage over avslag på søknad om et 4. eksamensforsøk/3. forsøk i praksis

5

1

Klage over avslag på søknad om adgang/oppmelding til prøve/eksamen

5

2

Klage over avslag på søknad om særordning

1

2

Andre klagesaker

2

1

Klage over formelle feil ved eksamen

I fem saker i 2017 fikk studenten medhold.
Fuskesaker
I 2017 behandlet universitetets klagenemd 23 fuskesaker. Fem av sakene gjaldt mistanke om fusk i
forbindelse med skriftlig eksamen under tilsyn (ulovlige hjelpemidler), mens øvrige saker gjaldt
mistanke om fusk i forbindelse med ulike innleveringsoppgaver. De fleste av disse sakene omhandlet
plagiering ved at ulikt omfang tekst fra kilder var kopiert inn i studentens besvarelse uten tilstrekkelig
kildehenvisning.

Antall fuskesaker ved UiA
(etter konsekvens)
2015

2016

2017

Ingen reaksjon

1

3

2

Annullering

5

1

4

10

5

4

9

6

13

25

15

23

Annullering og ett semesters utestenging
Annullering og to semestres utestenging
Antall saker totalt

Tre saker behandlet i 2017 ble påklaget til Felles klagenemnd. I én av sakene trakk studenten klagen
før behandling i Felles klagenemnd. Øvrige vedtak ble stadfestet.
I fuskesaker hvor det reises sak om utestenging, har studenter rett til å la seg bistå av advokat eller
annen talsperson. Utgifter til advokathonorar dekkes av universitetet. I 2017 ble det benyttet
advokat i fem saker.
Det er viktig å forebygge fusk gjennom opplæring i akademisk skriving. I alle emnerom i Canvas og
Fronter er det lagt inn lenke til universitetets nettsider om kildebruk/kildehenvisning.
Andre saker i klagenemnda
Utover klage- og fuskesakene har klagenemnda i 2017 behandlet tre saker vedrørende merknad på
politiattest. I én av disse sakene fattet nemnda vedtak om utestenging fra praksis grunnet straffbare
forhold.

