Faculty of Humanities
Kroghstræde 3
P.O. Box 159
9100 Aalborg
Denmark
Contact person:
Merete B. Ramussen
Phone: +45 9940 9593
E-mail: mg@adm.aau.dk

Date: 29-04-2015
Case No.: 2014-014-00210

Retningslinjer for god videnskabelig praksis og behandling af sager om videnskabelig uredelighed ved Det Humanistiske Fakultet
I henhold til AAU’s vedtægt har de akademiske råd til opgave at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Akademisk Råd har således
1
vedtaget følgende retningslinjer for forskere ved Det Humanistiske Fakultet:
Fremme af god videnskabelig praksis på Det Humanistiske Fakultet
For at opbygge en kultur omkring god videnskabelig praksis, og dermed forebygge sager om videnskabelig
uredelighed, afholdes der løbende kurser med fokus på god videnskabelig praksis og etik på ph.d.-niveau.
Endvidere spiller vejledere og forskningsgruppen en central rolle i forhold til at opbygge en kultur omkring god
videnskabelig praksis. Fakultetet er ansvarlig for at informere om gældende regler på området via fakultetets
hjemmeside.
For ph.d.-studerende gælder det endvidere, at samtlige ph.d.-afhandlinger plagiatscreenes ved indlevering.
Behandling af sager om videnskabelig uredelighed
1. Anmeldelse
Sager om videnskabelig uredelighed begået af forskere under Det Humanistiske Fakultets område behandles
af dekanen. Det Humanistiske Fakultetskontor er administrativ sagsbehandler for sager om videnskabelig uredelighed. Anmeldelse om mistanke indgives således til Fakultetskontoret, som kvitterer for modtagelsen samt
orienterer anmelder om sagsgangen. Anmelder bedes om at holde sagen fortrolig frem til der er truffet endelig
afgørelse. Anmeldere kan ikke loves anonymitet, jf. Offentlighedsloven, hvilket betyder, at anmelders identitet
notatføres, så vidt muligt. Fakultetskontoret orienterer anklager om anmeldelsen samt sagsgangen.
Samtlige ph.d.-afhandlinger gennemgår en digital plagiatscreening ifm. indlevering. Den digitale screeningrapport gennemgås af en administrativ medarbejder. Ved mistanke om videnskabelig uredelighed inddrages ph.d.skoleleder samt dekan og sagen behandles herefter som beskrevet i punkterne 2-4.
2. Nedsættelse af praksisudvalg
Kan dekanen ikke afvise en formodning om, at der foreligger videnskabelig uredelighed, som grundløs, nedsætter dekanen et praksisudvalg bestående af 2-3 lektorable, videnskabeligt ansatte samt en sagsbehandler til
vurdering af, om der foreligger alvorligt brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft
uagtsomt ved planlægning, gennemførelse, eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Ved sager på
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”Forskere” omfatter alt videnskabeligt personale, herunder ph.d.-studerende (indskrevne og ansatte).
Gældende regler for studerende findes her: http://www.plagiat.aau.dk/regler/

ph.d.-niveau består praksisudvalget af ph.d.-skoleleder, forskeruddannelsesprogramleder, en fagkyndig videnskabeligt ansat på min. lektorniveau samt en sagsbehandler.
3. Praksisudvalgets indstilling
Indledningsvist undersøger praksisudvalget, om anklagen kan afvises som grundløs. Såfremt der ikke er tale
om en ph.d.-afhandling, der har været igennem en digital screening, foretages en plagiatscreening som første
led i undersøgelsen. Rapporten fra den digitale screening gennemgås af praksisudvalget. Kan praksisudvalget
ud fra den indledende undersøgelse ikke afvise anklagen, rettes der henvendelse til den anklagede, som anmodes om at afgive sine kommentarer til anklagen. Praksisudvalget udarbejder på baggrund af de samlede
oplysninger en begrundet indstilling til dekanen om, hvorvidt der vurderes at være tale om alvorligt brud på god
videnskabelig praksis.
4. Akademisk Råds afgørelse
Vurderer praksisudvalget, at der er tale om videnskabelig uredelighed, forelægges dette til Akademisk Råds
afgørelse. Akademisk Råd kan, efter indstilling fra dekanen, tillige beslutte at indklage forskeren for Udvalgene
Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

