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Information og procedure til ph.d.-studerende vedr. overlap med 

eksisterende tekster i ph.d.-afhandlinger 

København Universitet ønsker at fremme god videnskabelig praksis. Derfor 

screener universitet ph.d.-afhandlinger for, om de indeholder passager, der 

overlapper med eksisterende tekster uden korrekt kildeanvisning.  

Hovedparten af alle ph.d.-afhandlinger bliver af Københavns 

Universitetsbibliotek screenet for, om der er afsnit i afhandlingen, som ligner 

andre tekster for meget eller på anden måde ikke overholder gældende 

principper for god videnskabelig praksis. Hvis der er tekst uden retmæssig 

kreditering, vil sagen blive vurderet af et udvalg bestående af en eller flere 

fagpersoner fra det relevante fakultet. Fagpersonerne foretager en faglig 

vurdering af, om der kan være mistanke om egentlig plagiat. På baggrund af 

udvalgets vurdering træffer fakultetet beslutning om den videre proces. Det 

vil være en konkret vurdering fra sag til sag. 
 

Københavns Universitets indsats til fremme af god videnskabelig praksis 

omfatter også et obligatorisk kursus i god videnskabelig praksis for alle 

ph.d.-studerende.  

På det enkelte fakultets hjemmeside, kan fakultetet give yderligere 

information vedrørende kurset i god videnskabelig praksis samt proceduren 

for screening af ph.d.-afhandlinger. Her vil man også kunne læse om 

fakultetets øvrige aktiviteter vedrørende god videnskabelig praksis.  
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