Som student drar du fördel av att ditt universitet använder Urkund
Genom att ditt universitet använder Urkund skyddas din upphovsrätt. När du har skickat in ditt
arbete till Urkund kommer också senare inskickade arbeten att jämföras mot ditt. Detta gör att ingen i
framtiden otillbörligen plagierar ditt arbete. Om någon försöker använda ditt arbete under ett annat
namn kommer Urkund att lämna rapport om detta till den lärare det är inskickat till.
Genom att ditt universitet använder Urkund spelar alla på samma villkor. I och med att samtliga
arbeten som skickas till Urkund kontrolleras vet du som student att alla måste lägga ner samma
arbete för att nå resultat på kursen. Detta gör att lärarna har lättare att sätta rättvisa betyg.

Problemet med plagiering har flera dimensioner:
•

Plagiering bidrar till att skapa orättvisa förhållanden mellan ärligt arbetande studenter och
studenter som fuskar, något som kommer till avgörande uttryck vid konkurrens om studieplatser
eller arbeten efter avslutad utbildning.

•

Plagiering innebär ett direkt hot mot kvaliteten i utbildning och forskning. En examen ska spegla
kunskap och färdighet hos den examinerade, egenskaper som inte kan förvärvas genom fusk.

•

Plagiering underminerar omvärldens tilltro till utbildning och forskning, vilket innebär ett
grundläggande hot mot den akademiska integriteten.

•

Plagiering innebär en kränkning av upphovsmannens rätt till sitt verk.

Såhär gör du när du lämnar in ditt arbete:
Skriv ditt arbete i valfritt ordbehandlingsprogram. De dokument som skickas in kan vara av i stort sett
vilket ordbehandlingsformat som helst då Urkund stöder de 300 vanligast förekommande. Se dock till
att skicka i ett format som din lärare också kan öppna på sin dator så att de kan läsa och bedöma det.
Skicka ditt dokument till din lärares analysadress som en bifogad fil.
Om det är första gången du använder en e-postadress för att skicka in genom Urkund kommer du att
få ett e-postbrev där du ombeds följa en länk för att fylla i lite kompletterande information för din
lärares/examinators skull.

Vill du veta mer om Urkund? Ring 08-738 41 40 eller gå in på www.urkund.se
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