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VeRxuRrNG KENNTSNEMTNc REGELs M.B.T. pLAGTAAT
Fraude en plagiaat

H:.,:Htl"iir"#ke intesriteit vormt de basis van het academisch bedrijf. De Universiteit Utrechr

ff:,,",.,,ï;t.ï:.,1ï,.r:ï:ï':H{ffifli:fli*i,#.1?n:ï"ï;;i:í"JïtrffiH:r"ng:,J,"?,ï"

iii,::1Ïïkste 
vormen van miste,o,:g-1. deze inresr*eil-a-aTt?sren zijn fraude en prasiaat.

::l{íïrnï1fl:ïï*xí:f i{";}ï,;,, ïfl f,:",ffi*i,,*,.,,$:,I:*ïï"rr,"il"
.3.iË;::'s:1?"'.i:,ri:Í:,iJ I[ï:T kan de examencomTr,:ju van de opreidins sanctiesve rzo e k a a n h et co r r e g e va à ffi ;; :f :ff :?ffi rï"" IË "jJ;: : iË ï"lírjr,::íÍ;:[ i:.plagiaat
Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redener.doo rs a a n voo r eis e n we rk. r e, o"i u rtu j, 

", 
*r.à, ii g ff.i:rX"Ë ïË *"#irï1iiï1,11ï r,r,

onreend, en uooitdu."rJ oàà".n'i),ir'ól n"t ,àir.Àïr;;rs citgrgn, pururiur"rèn en prasiëren.
Niet a,een bij her.gebr;*;àö;;ídi" .oronn";,;;;;;-"Ë 

ook bij À"t subiuik van informatie die#:'Lï,ï:f?iï:ïórot óànàar;:;;;;j:;zorsvurdig té *"*'iu gaan bij het vermerden van de
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verwijzing;
o het overnemen van gedrukt maaanhatingst"k;r;;;';*u),Ïnï"t'"al zoals boeken, tijdschriften of encyctopedieën zonder

: Ëi-iilemen 
van uun 

'e't"li'ó'van bo,ensenoemde teksren zonder aanharinsstekens enr het parafrase-ren van bovengenoemde teksten zonder,(deugderijke) verwijzing: parafrasenmoeten als.z.odanis gu'uikË"rJ".,]1 
qqoó, à"',lirlï,',,o.rkkerijri te'verointen mer de

i:J"'l'r"J,íi.ï1[:,?:'"ïli:ï:ï:J,p;;ffiï,:ï# ina..,r ,í;,.à;;;;ï[ dar her saat om' l;i"""ïJ:ïi:l;l:.3::f 
"o*lÍ:;:Í:il,"teriaar 

van anderen zonder verwijzins en' ffi:í"#ï; ïiJilifl :,,*; ml*:l i:i::x l:ï0",. door de studenr semaa kr eise nwerk, tenzij dit in de .ii',,'Jrïoor ae aóiàni;;i.;;,:§ï IïJj;JSlsd 
ooispronkeri3f' 

[.::,iï"#;:,ïiil.,tï*[lu'u "'àun,u,,"ul'à,ï',u,"n ooo,.s-uuï ,;Jr eigen werkplagiaat; " 
. 

§ rIrLL LvEsLerIrmlng van de andere student ir Juiulirtu""medeplichtig 
aano ook wanneet

í"*nxtï:lï:$Í""',".::rff ïï[Ë:[*ï:::ïï#"xi,",ï:::'riJïïiiti?i,xï""",' 
li:fi:i:iEn Yu.n ry"'kttukken ài"-uu1*o-.r1en zijn van een commerciëre insterins (zoars eenzr.ln gescniem uittreksels of papers) or oË ulii"nï,"ï,"n"n betaring oàó, i"muno andersDe plagiaatregels gelden ook voor conceDtreedback aan èen ó".^4, *o.ou,-iö;;I;:H,""":?ffJ:."iJT:rr1ï,ï[:X y::/ ;:[,?i:ï;,ff y#.concepten en het krijgen van reeota-c"Èin"au.rrrrir"ïa,L,ïïrg 

of scriptieregering is vermerd.
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In de onderwljs- en Exame-nregeling (artikel 5.15) is vastgelegd wat de formele gang van zaken isals er een vermoeden van frauàe/pÉgiaat is, en welke suí.tieÉ er opgelegd kunnen worden.

onwetendheid is geen excuus. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. De universiteitUtrecht gaat ervan uit dat je weet wat fraude en ptajiËairun]vun haar kant zorgt de UntversiteitUtrecht ervoor dat ie zo vroeg mogelijk in .1'e opleidirig oe piincipes van wetenschapsbeoefeningbijgebracht krijgt en op de hoogteïorat gebracht ,uí *ui de instelling als fraude en ptagiaatbeschouwt, zodat je weet aan welke normien je je moeten houden.

Dit formulier lever je bij je begeleider in als je start met je bacheloreindwerkstuk of je masterscriptie.

het formulier betekent overigens niet dat er geen sancties
er sprake is van plagiaat in het werkstuk.

Het niet indienen of ondertekenen van
kunnen worden genomen als blijkt dat

Hierbij verklaar ik bovenstaande tekst gelezen en begrepen te hebben.
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