Fraude en plagiaat
Wetenschappers en studenten hebben de verantwoordelijkheid om de hoogste standaarden
van intellectuele integriteit te handhaven. Dit is de basis van hun beroepsethiek. Fraude en
plagiaat zijn zeer ernstige inbreuken op deze beroepsethiek. Zij tasten de geloofwaardigheid
van het onderzoek en van het academisch onderwijs aan. Fraude en plagiaat wordt
gedefinieerd in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie GOM (Geschiedenis,
Oudheid en Mediastudies) van de Rijksuniversiteit Groningen. Onder fraude en plagiaat
worden bijvoorbeeld verstaan het afkijken tijdens tentamens, het niet opvolgen van
instructies van surveillanten, het al dan niet bewust in werkstukken overnemen van
passages uit de literatuur of internet-informatie zonder annoteren, het inleveren onder
eigen naam van het werk van een ander, het "meeliften" in groepswerk en het vervalsen van
onderzoeksdata. Ook anderen in de gelegenheid stellen tot fraude of plagiaat wordt
beschouwd als een overtreding van de regels. Wanneer examinatoren fraude of plagiaat
constateren maken zijn een melding bij de examencommissie. De examencommissie is
bevoegd sancties op te leggen aan studenten die fraude of plagiaat plegen; de student kan
uitgesloten worden van deelname aan één of meer tentamens en toetsen gedurende
maximaal een jaar. Bij zeer ernstige fraude kan de examencommissie een verzoek tot
uitschrijving uit de opleiding doen.

Fraud and plagiarism
Scholars and students are responsible for maintaining the highest standards of intellectual
integrity. This is the basis of their professional ethics. Fraud and plagiarism are very serious
infringements upon these ethics since they damage the credibility of scientific research and
the academic teaching. Fraud and plagiarism are defined in the Rules and Regulations of the
Board of Examiners of the Exam Committee GOM (Geschiedenis, Oudheid en Mediastudies)
of Groningen University. Fraud and plagiarism include for example copying during
examinations, not responding to instructions of an examiner or supervisor, (un)deliberate
copying of passages from literature and the internet in written papers without proper
citation or annotation, handing in under one’s own name the work of another student, “free
riding” in group assignments and counterfeiting research data. Giving others the possibility
for fraud or plagiarism will also be considered as a violation of the rules. Examiners and the
Board of Examiners impose sanctions against students who commit fraud or plagiarism;
students can be excluded from one or more exams during a maximum of one year. In case of
very serious fraud, the Board of Examiners can propose to expel the student from the
Department.

