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Plagiater set fra en juridisk og en etisk synsvinkel
den

30.

oktober

2008 -

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde
(UBVA) er et stående udvalg under Akademikernes
Centralorganisation. Udvalget består af forskere
m.fl., udpeget af AC’s medlemsorganisationer, og
har til opgave at varetage den akademiske verdens
interesser i sager om ophavsret m.m. Se mere på
www.ubva.dk.
Den 30. oktober 2008 afholder UBVA et symposium om plagiater set fra både en juridisk og en etisk
synsvinkel.
Baggrunden for symposiet er de plagiatsager, der
jævnligt ryster den akademiske verden. Begrebet
plagiat har ikke nogen fast betydning, men sigter
vel normalt til, at man overtager noget fra andres
værker og udgiver det som sit eget. Plagiatsager
er tit meget ubehagelige og somme tider karriereødelæggende for den, der har begået plagiatet.
Det er derfor vigtigt, at man som forfatter har en
præcis fornemmelse for, hvad man kan tillade sig i
forhold til andres værker. Man bør i den forbindelse
være bevidst om, at plagiatsager både kan ses fra
juridiske og andre synsvinkler.
Fra en juridisk betragtningsmåde kan plagiater bl.a.
være i strid med ophavsretsloven og regler om
videnskabelig uredelighed.
Plagiater kan desuden stride mod etiske, herunder
videnskabs- og forfatteretiske normer. Der er
imidlertid ikke altid overensstemmelse mellem den
juridiske og den etiske vurdering af plagiatsager.
I nogle tilfælde kan noget, der er i orden fra en
juridisk synsvinkel, være etisk kritisabelt, f.eks. hvis

turbinehallen , århus
man i stort omfang overtager andres kildehenvisninger uden egne studier af kilderne. Man kan også
forestille sig situationer, hvor noget, der er juridisk
forbudt, kan være etisk tilladeligt.
Disse emner vil blive belyst på symposiet, der
holdes i :
Turbinehallen
Kalkværksvej 12
Filmbyen 19
8000 Århus C

Det koster 300 kr. pr. person at deltage, og frokost
og middag i Turbinehallen indgår som en del af
symposiet. Der vil desuden blive udbudt nogle
gratis fripladser til studerende.
Symposiet vil, i lighed med et beslægtet symposium
holdt i København i 2007, blive optaget og webcastet på www.ubva.dk.
Vi beder interesserede, der har lyst til at deltage,
om at tilmelde sig på www.ac.dk/0/955 eller www.
ubva.dk.
Det bedes angivet i tilmeldingen, om man deltager i
henholdsvis frokosten og/eller middagen. Prisen på
300 kr. gælder, uanset om man deltager i frokost og
middag eller ej.
Begrænset deltagerantal – tilmelding efter ”først til
mølle”-princippet.
Venlig hilsen

Morten Rosenmeier, formand for UBVA
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PROGRAM
9.20-9.30

Velkomst v. formand for Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen

9.30-9.45

Introduktion v. formand for UBVA, lektor, ph.d. Morten Rosenmeier

PLAGIAT OG JURA
9.45-10.00

Indlæg ved moderator

13.45-14.15

Advokat, forskningsassistent,
ph.d. Clement Salung Petersen,
Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet

Om god plagiatskik

Oversætter, formand for
Dansk Forfatterforening
Frants Iver Gundelach
14.15-14.45	Hvorfor plagierer man?

10.00-10.30

Centerleder, cand. psych.,
Lotte Rienecker,
Akademisk Skrivecenter,
Københavns Universitet

Plagiater og ophavsret

	Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann,
Handelshøjskolen i Aarhus,
Aarhus Universitet
10.30-11.00

11.00-11.15

UVVU – den bedste løsning?

14.45-15.30	Diskussion

Professor emeritus, dr. phil.
David Favrholdt,
Syddansk Universitet

15.30-16.00

Kaffepause

Kaffepause

PLAGIATBEGREBET I HISTORISK LYS
16.00-16.30	Berygtede plagiatsager

Forskningsadjunkt,
ph.d. Stina Teilmann,
Danmarks Designskole

11.15-12.00	Diskussion
12.00-13.00

Frokost

PLAGIAT OG ETIK MV.
13.00-13.15

16.30-17.00

Fra plagiatets historie

Professor, dr.jur. et phil.
Ditlev Tamm,
Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet

Indlæg ved moderator

	Højesteretsdommer,
professor dr. jur.
Jens Peter Christensen

17.00-17.30	Diskussion
13.15-13.45

Forskellen på ophavsret
og forfatteretik

17.30-17.45

Afslutning

Formand for UBVA,
lektor, ph.d. Morten Rosenmeier

18.45

Middag
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