STANDARDAVTALE FOR UTFØRING AV
STUDENTOPPGAVER
(Til bruk når studentoppgaven er knyttet til et allerede igangsatt forskningsprosjekt på
Høgskolen i Oslo og Akershus med/uten samarbeid med andre bedrifter/institusjoner)
Avtale mellom
student
…………………………………………………………………………………………….
(navn)
(født)
(studentnummer)
emneansvarlig ved Høgskolen i Oslo og Akershus…………….………………………..,
(navn)
evt. samarbeidende bedrift/institusjon.………………………………………
(navn/adresse/kontaktperson)

og

Høgskolen i Oslo og Akershus (heretter HiOA) v/instituttleder
om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater fremlagt ved besvarelse av bachelor/masteroppgave.
1. Studenten skal evt. utføre besvarelsen av den tildelte bachelor-/masteroppgaven ved:
……………………………………………………………

(bedrift/institusjon)

Oppgavens tittel er: …………..………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………

2. Høgskolen har plikt til å oppbevare besvarelsen slik den er innlevert inntil eksamen er
avsluttet, klagefristen er ute og vitnemål er utstedt. Kopi av skriftlig dokumentasjon og bilder
av gjenstanden oppbevares inntil 1 – ett- år.
3. Det er den som frembringer en database som har vern etter lov om åndsverk § 43. I de tilfeller
en datainnsamling er gjort av en student på et lavere nivå, som også skal benyttes av andre
studenter på samme eller høyere nivå, avtales følgende: Data som studenten samler inn med
høgskolens ressurser og skal bruke i arbeidet med oppgaven skal tilhøre HiOA,
evt. HiOA v/ lab-gruppe _______________________________________________________.

4. I henhold til lov om åndsverk beholder studenten alltid de ideelle rettigheter til eget bidrag.
Det betyr retten til å bli navngitt og respektretten (det som er gjenstand for opphavsrett skal
ikke ødelegges eller vanæres).
5. HiOA har eiendomsretten til studentens bidrag i høgskolens prosjekt. De innleverte
eksemplarer av besvarelsen med tegninger, modeller og apparatur, så vel som
dataprogramvare som inngår som del av eller vedlegg til besvarelsen skal derfor tilhøre HiOA
med de reservasjoner som følger av punkt 7. HiOA får en vederlagsfri bruksrett til resultatene
av oppgaven, inkludert vedlegg til denne, og kan benytte dette til undervisnings- og
forskningsformål med de eventuelle begrensninger som fremgår i punkt 8.
6. Studenten har rett til å inngå avtale med HiOA om publisering av sin oppgave i HiOAs
institusjonelle arkiv på internett. Studenten har også rett til å publisere sin oppgave, eller deler
av den, som en selvstendig avhandling eller som del av et større arbeid, eller i popularisert
form i en hvilken som helst offentlig publikasjon. Publisering må ikke være i strid med
eventuelt avtalte begrensninger som fremgår i punkt 8.
7. Dersom oppgaven utføres i samarbeid med en bedrift/institusjon, har bedriften/institusjonen
rett til å få utlevert et eksemplar av besvarelsen med vedlegg, og til å gjøre seg kjent med
HiOA`s bedømmelse av den. Oppgavens spesifikasjoner og resultater kan
bedriften/institusjonen benytte i sin egen virksomhet.
Bedriften/institusjonen gis en frist på 3 – tre - måneder fra oppgaven er innlevert til høgskolen
for sensurering, til å vurdere patenterbarhet og søke patent på hele eller deler av resultatet av
oppgaven. Dersom oppgavens spesifikasjoner og resultater skal utnyttes økonomisk av
bedriften/institusjonen, må det inngås særskilt avtale med alle parter. HiOA`s tilleggsavtale
om økonomisk utnyttelse skal da benyttes. Avtale om økonomisk utnyttelse opprettes i 4-fire
eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er godkjent og underskrevet av
HiOA v/instituttleder.
8. Oppgaven er offentlig tilgjengelig, jf. offentleglova § 26. I særlige tilfelle kan partene avtale at
offentliggjøring av hele eller deler av oppgaven, i samsvar med punkt 6 ovenfor, utsettes for
en periode på maksimalt 3 år; dvs. ikke tilgjengelig for andre enn student og bedrift/institusjon
i denne perioden.
Oppgaven skal være undergitt utsatt offentliggjøring i
ett år
to år
tre år
(sett kryss bak antall år hvis dette punktet er aktuelt)
Behovet for utsatt offentliggjøring er begrunnet ut fra følgende:

De delene av oppgaven som ikke er undergitt utsatt offentliggjøring, kan publiseres i HiOAs
institusjonelle arkiv på internett, jf. punkt 7.

De delene av oppgaven som er undergitt utsatt offentliggjøring skal oppbevares i et lukket
arkiv i ovennevnte periode.
Selv om oppgaven er undergitt utsatt offentliggjøring, skal bedriften/institusjonen legge til
rette for at studenten kan benytte hele eller deler av oppgaven i forbindelse med jobbsøknader,
samt videreføring i et doktorgradsarbeid.
9. Denne avtalen skal ha gyldighet foran andre avtaler som er eller blir opprettet mellom to av
partene som er nevnt ovenfor. Dersom student og bedrift/institusjon inngår avtale om
konfidensialitet om det som studenten får kjennskap til i bedriften/institusjonen, skal inngått
konfidensialitetsavtale vedlegges denne avtalen.
10. Eventuell uenighet som følge av denne avtale om bachelor-/masteroppgave skal søkes løst ved
forhandlinger. Hvis dette ikke fører fram, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved
voldgift i henhold til norsk lov. Tvisten avgjøres av Oslo tingrett eller den han/hun oppnevner.
11. Denne avtalen er underskrevet i 4 - fire - eksemplarer hvorav partene skal ha hvert sitt
eksemplar. Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiOA v/instituttleder.

Student
………………………………………………………………………..……………….
(underskrift)
(dato)
Emneansvarlig
…………………………………………………………………………………………
(underskrift)
(dato)
For bedriften/institusjonen
………………………………………………………………………………………
(dato, underskrift og stempel)
Avtalen er godkjent av Høgskolen i Oslo og Akershus ved instituttleder
………………………………………………………………….(dato, underskrift og stempel)

