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Ovanligtmyclret
fuslr pi Chalmers
G[IEl6nt inlimningsuppgifter och ett men nimnden har inte kun-' ''': : ' fall av fusklapBar vid tenta- natfilladewlfdrfuskefter-
plagiefing, fusklappar skrivningar. I det ena plagie-. som der inte Ir ldarlagf, att
oCh mobiltelefqner ledde ringsfallet var tvl studenter studenterna haft fdr avsikt
till fyra,a\istingningar inblandade. attvilseleda.

91!r" varlinsar. - - ,,Ias kan "r?:,:#'rlf J":Hffi}
chalmers disciplinnimnd .:::::^, som hade med sig otillrma
hade ovanligt minga fall fnte Se VaO anteckningar pi-en tenta.
pe sitt bord i slutet av , anhOpningen rlte']reller i det hiir tuendet
augusti. beror'pfl. den :h1f#l'r;'i:il:;f,lf

- Det iir extremt fdr Ct
mers atr det var ra rr,#, hiir typen av i*;fn:"t*Y*:?'L3r1
sigerUlrikaKarlsson,hand- pUCklaf kOmmgf ag,vilketleddetillvarning
lidlggare och fdredragarr^ ' isrllletftiravstiingning.
juristihdgskolansdisciffi ibland"' . "'"l*r!r'vr4r l

nlimnd.
-NimndenharmOtevarje

mina4 med uppehill fdr
sommaren, och det brukar
vara wi till tre tuenden per
glng. Sex stycken ir v?ildigt
mycketfdr,oss.

AVEN SETT OVER eret ii"r der
ovanligt drendet'im.

-Vi harhaft zr iirenden hit-
tills i flr. Fdrra lrethade visju
totdt, vilket var mycker ligtr.
Normalt brukar det ligga pl
runtrs irenden irligen.

De tre avstingningsf,ren-
dena bertir wi plagierade

ULRIKA KARLSSON
jurist och handliggnre forr:
Chalmers disciplinnamnd

Ingen av de ffra studenter-
na har tiverklagat irendena
odr avstingningen giller
frin och med i gflr, tisdag

ARENDENA SoM SLUTADE
med varningar handlade
i wl fall om aa studenterna
haft med sig mobiltelefoner
i salen under tentaskriv-
ningar.

Det ir brott mot reglerna,

.ENLIGT PRAXIS INNEBAR en
avscingning sex veclors
avstangning frin studierna.
Omsfindigheter kan gtira
att perioden f6rliings eller
fiirkortas;
- Ett exempel dr om av-

stlngningen leder till att
studenten missar flera tenta-
perioder och dirmed drab-
bas orirnligt htrt, dt kan
pedoden fdrkortas fiir det,
berittar Ulrika Karlsson.

En ftirldngning kan bli
aktuell om nllgon har bru-
tit mot reglerna upprepade
glnger. Nimnden skickaf

lven information orn av-
stingningen till studiest6ds-
nemndenCSN.

ALLA DE SJU varnade odl
avstingda studenterna var
min, nlgot som kanske inte
dr sl underligt med tanke
pl att Chalmers tu en mans-
dominerad hdgskola.

I dvrigt kan tflrika Karls-
son inte se nlgra som helst
mdnster i eller fdrklaringar
till den pldtsligeanhopning-
en av disciplinlrenden.

- Det intriiffade vid olika

tillfiillen och det ir insa
anmlirkningsvdrda iirenden.
Vi har inte hellerindrat nlg-
ra rutiner och Urkund, det
system vi anviinder f6r am
upptiicka plagiat, har varit
i bruk liinge. Jag kan inte se
vad anhopningen beror pl.
Detkommer den hlr typen
av pud<lar ibland.

ULRIKA KARtssoil SAGER att
det inte glr att fOrutspii den
hir typen av pucklar.
- Vi if glada om vi kan

h6.lla nere siffrorna, men vi

kan inte gdra mycket mer
en aft fOrebygga genom
information.

En del i det lir att tenta;
vakterna mer aktivt plmin
ner studenter nfu det giller
exernpelvis mobiltelefoner.
De seger till och skriver pl
tavlan.

- Men det sker fOrstls iindl
misstag. Silrskilt med mobi.
leqna, som i dag XfEbrn en
extra kroppsdel pl studen-
terna.

HANNABJ6RilHEDEN

EXTREMT. Sju arenden iir viildigt mycket f6r Chalmers.

031-62 40 83 hanna.biornheden@gp.se


