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CHECKLISTA FÖR ANMÄLAN 

  
 
Avseende misstänkt fusk vid examination 
 
Den som anmäler ska informera och ha dialog med prefekt eller den, av prefekt utsedda, 
kontaktpersonen på institutionen innan anmälan går till rektor.  
 
Anmälan ska innehålla: 
 

1. Studentens kontaktuppgifter (namn, mobil nr, e-postadress).  
2. Anmälarens kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) 
3. Att studenten är informerad om att anmälan är inlämnad, av vem, hur och när. (Detta ska 

göras av anmälaren, prefekt eller den av prefekt utsedd kontaktpersonen på institutionen)  
4. Kursuppgifter (kursens namn och kurskod) 
5. Examinators kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och 

institutionstillhörighet)  
6. Typ av anmälan   

• Fusk – att vilseleda vid examination 
• Störande eller hindrande av undervisning, prov eller annan verksamhet 
• Störande av verksamheten vid högskolebiblioteket annan särskild inrättning inom 

högskolan 
• Utsättande av annan för trakasserier som avses i 1 kap. 4§ Diskrimineringslagen  

7. Redogörelse av ärendet samt övrig information som kan vara bidragande för utredningen. 
8. Uppgift om kontakt ska tas på engelska 

 
 

Bilagor till anmälan: 
9. LADOK-utdrag 
10. Kursplan  
11. Kurs-PM 
12. Övriga instruktioner inför examination, muntlig och/eller skriftlig  
13. Vid misstanke om plagiat ska utskrifter av studentens text samt den, eller de texter som 

plagierats bifogas. URKUNDs-länk alternativt annat underlag där det tydligt markeras var 
kopiering har skett. Markering ska göras såväl i det plagierade materialet som i en kopia av 
studentens material med korshänvisningar.   

14. Vid misstanke om otillåtet hjälpmedel ska det bifogas en tydlig redogörelse om vilket 
hjälpmedel som använts samt hur det har använts. 
 

 
Anmälan ska skickas till handläggare för disciplinärenden. 

 
Studentarbeten i original sparas på institutionen. 
 
OBS! Om en student säger sig ha skickat in en felaktig fil vid examinationen, av misstag, så ska 
anmälaren eller utredaren be om den riktiga filen för analys. 
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CHECKLISTA FÖR ANMÄLAN 

  
 
 
 
Avseende störande eller hindrande av undervisning, prov eller 
annan verksamhet 
 

• Fyll i anmälan enligt ovan med undantag av punkterna 4 och 5 om det gäller annan 
verksamhet. 
 

Avseende störande av verksamhet vid högskolebiblioteket eller 
annan särskild inrättning inom högskolan 
 

• Fyll i anmälan enligt ovan med undantag av punkterna 4 och 5. 
 

  


