
GENBRUG AF EGNE EKSAMENSOPGAVER OG PENSUMOPGIVELSER 
 
 
I det følgende notat fastlægges regler for genbrug af henholdsvis tidligere indle-
verede eksamensopgaver og tidligere pensumopgivelser. Det er den studerendes 
ansvar at være opmærksom på notatets indhold. Ved tvivlstilfælde kan man rette 
henvendelse til vejleder/eksaminator eller Studienævnet. 
 
Skriftlige afleveringer 
Man må gerne behandle et emne, man har behandlet ved en tidligere eksamen. 
Det er imidlertid (selv)plagiering, hvis man gentager sig selv eller gengiver egne 
idéer i referat eller ordret uden henvisninger og citationstegn. Såfremt man vil 
anvende egne tidligere eksamensopgaver, herunder skriftligt materiale til 
mundtlige eksamener, skal disse dokumenteres, som man dokumenterer anven-
delsen af anden faglitteratur. Det betyder, at referater, parafraser, direkte citater 
osv. skal forsynes med de nødvendige henvisninger og citationstegn. De(n) tid-
ligere eksamensopgave(r) skal endvidere fremgå af litteraturlisten. 
 Ved bedømmelsen af en opgave, der bygger (videre) på én eller flere tidligere 
eksamensopgaver, vil disse tidligere opgaver ikke indgå i bedømmelsen af den 
aktuelle opgave. De faglige mål for et fagelement skal opfyldes ved en ny arbejds-
indsats svarende til fagelementets ECTS-point. 
 
Genaflevering af ikke-beståede eksamensopgaver 
Ved en reeksamen behøver man ikke anføre genbrug fra den tidligere ikke-be-
ståede eksamensopgave. Det er tilstrækkeligt i den genindleverede opgave at an-
føre, at dele af opgaven har været afleveret ved det tidligere ikke-beståede eksa-
mensforsøg. 
 
Pensumopgivelser 
Pensumbestemmelserne, herunder bestemmelserne for det individuelle pensum 
(petitum), skal sikre, at man opnår kendskab til et fastsat antal sider ny faglitte-
ratur ved de enkelte fagelementer. Tidligere opgivet eksamenslitteratur må gerne 
benyttes og inddrages ved efterfølgende eksamener, herunder indgå i litteratur-
henvisninger og på litteraturlisten i skriftlige opgaver, men man må ikke på pen-
sum opgive den samme tekst eller samme uddrag af en tekst til mere end én ek-
samen. Dette gælder både for kilder og forskningslitteratur. Såfremt der er pen-
sumkrav til specialet, er dette pensum dog ikke bundet af tidligere opgivelser. 
 Bachelor- og kandidatuddannelser betragtes her som to separate uddannelser, 
hvorfor pensum opgivet på en bacheloruddannelse ikke binder pensum på den 
efterfølgende kandidatuddannelse. Dog gælder for kandidatuddannelserne i 
Klassisk græsk og Latin, at højst 10 % af det samlede krav til omfanget af kilde-
tekster på originalsprog må have et sammenfald med originalsprogskilder opgi-
vet på bacheloruddannelsen. 
 Pensum i forbindelse med propædeutisk sprogundervisning er fritaget for 
ovenstående regler om pensumopgivelser. 
 
Notatet blev godkendt af Studienævnet ved Saxo-instituttet den 27. november 2019. 


