
Temadag om plagiatkontrol 
Muligheder og udfordringer i arbejdet med at kontrollere plagiering 
12. september 2018 - CBS, Kilen, Frederiksberg

Forum for Formidling af Ophavsret

14:00-14:45: Studerendes forståelse af plagiering og dens alvor
Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek 
Lotte Risbæk Thomsen, CBS Bibliotek

CBS Bibliotek gennemførte i efteråret 2017 en undersøgelse af CBS studerendes 
forståelse af plagieringsbegrebet og deres holdning til alvoren i forskellige typer af 
overtrædelser. Undersøgelsen var foranlediget af en støt stigning i antallet af ind-
berettede plagieringssager samt motiveret af ønsket om at forankre plagierings-
indsatsen i andet end de sædvanlige skrivebordsantagelser om studerende og deres 
adfærd og forsøg på ekstrapolation af enkeltberetninger fra ”det virkelige liv”. 
 
I dette oplæg vil vi gennemgå de væsentligste pointer fra undersøgelsen og på den 
baggrund identificere de mest akutte udfordringer for universitetet og dets  chancer 
for at knække koden til en sund akademisk praksis blandt studerende. Endeligt 
vil vi bidrage med forslag til, hvordan vi kommer videre på en både konstruktiv og 
 meningsfuld måde i tilrettelæggelsen af antiplagierings-indsatsen på CBS.       
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