Avtale om båndlegging
av
bachelor- og masteroppgaven
mellom

…….………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………….
Studenten(e)s navn
fødselsdato
og

……..………………………………………………………………………………………………….
Navn på fagansvarlig v/UiS
institutt
og

…….…………………………………………………………………………………………………...
Bedriftens navn
bedriftens kontaktperson

om bachelor- eller masteroppgave med følgende tittel:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1

RETTIGHETER OG PLIKTER

1.1

Studenten(e) har opphavsrett til oppgaven, jfr åndsverkloven av 12. mai 1961 nr 2, § 2. Studenten(e) har
rett til å gjøre prosjektresultatene kjent gjennom publisering i vitenskapelige tidsskrifter, faglige møter
og konferanser, populærvitenskapelig artikler og liknende. Studenten(e) plikter i sin utadrettede
informasjon om prosjektet å nevne bedriften og UiS sin medvirkning. Begrensninger i studentens
rettigheter skal gå frem av denne avtale, jfr pkt 1.3.
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1.2

Besvarelsen med alle vedlegg (tegninger modeller, apparaturer, cder og lignende) som er levert inn ved
vurderingen av oppgaven, er UiS sin eiendom. UiS kan fritt framstille kopier av hele eller deler av
oppgaven med vedlegg til undervisnings- og forskningsformål. På hvert eksemplar skal studenten(e)
navngis slik lov og god skikk tilsier. UiS bør i tillegg nevne bedriften sin medvirkning.

1.3

Oppgaver som er levert inn, skal som hovedregel være offentlig tilgjengelige. Etter søknad fra bedriften
kan UiS sperre offentliggjøringen normalt i inntil 2 år og maksimalt i 5 år. Søknader om sperring av
oppgaver skal normalt være mottatt på instituttet ved formelt uttak av oppgaven. Dersom det likevel
kommer opp behov for sperring underveis i arbeidet, må søknad være mottatt av instituttet senest innen
14 dager før innleveringsfristen. Sperring i inntil 2 år kan avgjøres av instituttleder etter anbefaling fra
fagansvarlig. Søknader utover dette må avgjøres av dekan. I søknaden må det sannsynliggjøres betydelig
skadevirkning av offentliggjøring.

1.4

Klage over båndlegging og avslag på båndlegging behandles etter forvaltningslovens regler om klage
over enkeltvedtak.

1.5

Oppgaven er båndlagt i …… år.
Ved båndlegging av oppgaven er studenten(e) og UiS underlagt taushetsplikt vedrørende den delen av
oppgaven som begrunner båndlegging. Denne taushetsplikten gjelder i den perioden som oppgaven er
vedtatt skjermet fra offentlighet.
Kravet om hemmelighold gjelder ikke informasjon som:
a) var allment tilgjengelig da den ble mottatt
b) var kjent av UiS eller studenten(e) ved mottakelsen
c) ble mottatt lovlig fra tredjeperson uten avtale om taushetsplikt
d) ble utviklet av UiS uavhengig av mottatt informasjon
e) UiS som forvaltningsorgan ved lov er forpliktet til å utlevere
f) det på grunn av den forløpne tid eller andre årsaker er åpenbart at de hensyn som har
begrunnet hemmelighold ikke lenger er tilstede.
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TVISTER
Tvist som gjelder forståelsen av denne avtalen eller forhold som springer ut av denne, skal søkes løst
ved forhandlinger.
Dersom dette ikke lykkes innen 1 – en – måned etter at forhandlinger er begjært, skal tvisten avgjøres
ved voldgift i Norge, jf lov av 14.05.2004 Voldgiftsloven. Stavanger tingrett skal være verneting dersom
partene ikke enes om annet sted. Dersom ikke annet er fastsatt i spesielle vilkår skal norsk rett legges til
grunn for løsning av tvister. At en tvist er brakt inn til avgjørelse ved voldgift, fritar ikke i seg selv
partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten.
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3

AVTALEEKSEMPLARER OG SIGNATURER

Denne avtalen er underskrevet i 3 eksemplarer, hvorav studenten(e), UiS og bedriften får hver sitt eksemplar.

Stavanger,

/

20…

…………..(sted)

/

20…

Studenten(e):

For bedriften:

navn: ………………………………

navn:

………………………………

navn: ………………………………

tittel:

………………………………

navn: ………………………………
…………………………………………
underskrift

…………………………………………
underskrift

…………………………………………
underskrift
…………………………………………
underskrift

NB! Avtalen skal vedlegges søknad om båndlegging der det må sannsynliggjøres betydelig skadevirkning av
offentliggjøring, jfr. pkt.1.3
Avtalen skal være undertegnet av studenten(e) og bedriften og i 3 eksemplar før UiS behandler denne.
Stavanger,

/

20…

For UiS: ………………………………..
underskrift instituttleder/fakultetsdekan

navn i blokkbokstaver: ……………………………..

(NB! Der oppgaven er båndlagt for inntil 2 år, kan instituttleder undertegne.
Der oppgaven er båndlagt utover dette, skal fakultetsdekan undertegne.)
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