
Plagiatkontroll
Intresseanmälan för att vara med i arbetsgruppen för plagiatkontroll

Lärosäte Intresserade 
av att köpa 
tjänsten av 
Sunet

Intresse Anmäld 
person för 
arbetsgruppen

FHS Ja FHS är mycket intresserade av detta Johan.
Lundevall@fhs.se

GIH Ja GIH är intresserade av att vara med i en ev. upphandling kring en applikation för plagiatkontroll.

GU Ja Så bra att Sunet kommer att ta tag i detta med gemensam upphandling för textmatchning/plagiatkontroll!

Sonja Bjelobaba, PIL-enheten vid GU, har under flera år arbetat med de här frågorna och är något av en expert 
inom området. Sonja kan vara med och bidra i arbetet, ni får komma överens om i vilken omfattning det i så fall blir 
aktuellt.

sonja.
bjelobaba@gu.se

BTH Ja BTH är intresserade av att vara med i arbetet. Jag har ännu inget namn på vem som kan delta men till dess är 
Lasse Bourelius kontaktman.

lasse.
bourelius@bth.se

SH Ja Vi är intresserade, givetvis beroende på hur ett sådant gemensamt verktyg ser ut och fungerar.

Chalmers Ja Jag kan inte tänka mig att vi inte skulle vara intresserade av en gemensam lösning. Så jag vi vill att Sunet gör 
detta, jag är däremot tveksam till att vi har någon att sätta in i ett arbete.

SLU Ja SLU vill ha en gemensam tjänst för plagiatkontroll OCH att den ska gå att integrera i Canvas.

DU Ja Anmäler formellt Högskolan Dalarnas intresse för samarbete kring textmatchningsverktyget.

KI Ja KI ställer sig positiva till detta initiativ från Sunet, och stödjer tanken på att erbjuda plagiatkontroll som tjänst. Vi ser 
olika behov gällande verktygsstöd om det avser studier på grund- eller avancerad nivå. Vi kan sannolikt delta med 
någon person i den arbetsgrupp som nämns.

LIU Ja LiU är gärna med i detta

KMH Nja Vi har idag urkund men om Sunet upphandlar så är vi gärna med på det.

MDH Nja Från MDH önskar vi fortsätta vara med på listan över intresserade lärosäten.
Vårt avtal med Urkund går ut nu i sommar och vi vet inte tidsplanen för en gemensam upphandling inom SUNET, 
men antar att det tar så pass lång tid att vi inte kan vänta med nytt avtal. Därför avser vi att avropa på Uppsalas 
upphandling som nyligen genomförts. Sedan får vi hoppa på sunets när vi kan hoppa ur uppsalaavtalet.

Vi har inget namnförslag till arbetsgruppen i dagsläget och känner att det inte är av nöden att vi är representerade.

SMI Nja Vi behandlar en 15-20 uppsatser/år, därtill kanske ett 50-tal andra texter som kan tänka sig kunna utnyttja denna 
tjänst. Det kan vara intressant men kostnadern måste stå i proportion till användningen för SMI.

HB Nej

ESH Nej ESBH är privatägt och har ett bra avtal med Urkund, så vi hoppar en sådan upphandling/tjänst!

JU Nej
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