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Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker om 
tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriale på nett 

1. Personlig undervisningsmateriale, så som forelesningsdisposisjoner, enkle presentasjoner, 

kursoppgaver m.m., som arbeidstaker utarbeider for sin egen undervisning, er som hovedregel 

vernet etter åndsverkloven og rettighetene til materialet tilkommer derfor arbeidstaker, jf 

åndsverklovens § 2 (lovdata.no). Arbeidstaker plikter likevel å gi UiO rett til å gjøre slikt 

materiale tilgjengelig i et tilgangsbegrenset undervisningsnett til bruk for studentene i 

forbindelse med gjennomføringen av kurs/forelesningsrekke. Personlig 

undervisningsmateriale skal ikke kunne brukes av andre forelesere uten samtykke fra 

arbeidstakeren. 

 

Standardisert undervisningsmateriale, så som forelesningsdisposisjoner, enkle presentasjoner, 

kursoppgaver m.m. som er utarbeidet av en eller flere arbeidstakere i fellesskap til bruk 

uavhengig av en bestemt foreleser, har UiO rett til å gjøre tilgjengelig i et tilgangsbegrenset 

nett til bruk for studentene i forbindelse med gjennomføringen av kurs/forelesningsrekke. 

Dette gjelder også selv om arbeidstaker som har utarbeidet materialet slutter ved 

institusjonen. 

 

Universitetet har rett til å endre standardisert undervisningsmateriale i den grad det er 

nødvendig for å holde det faglig oppdatert eller sikre at tredjemannsrettigheter ikke blir 

krenket. Arbeidstaker skal varsles før slike endringer foretas og kan kreve sitt navn fjernet fra 

det endrede materialet om arbeidstaker ønsker det.  

 

Forelesningsdisposisjon som angir hovedpunktene i en forelesningsrekke som er åpen for 

allmennheten, skal arbeidsgiver kunne gjøre tilgjengelig på UiOs hjemmeside. I den grad 

materialet inneholder tredjepartsrettigheter må disse, om nødvendig, klareres i forkant eller 

elimineres fra materialet.  Arbeidstakeren kan kreve materialet fjernet etter at 

kurset/forelesningsrekken er ferdig. Arbeidstaker skal alltid navngis i hht. åndsverklovens § 3 

(lovdata.no). 

 

2. Ved frivillig tilgjengeliggjøring av personlig undervisningsmateriale på UiOs nettside utover 

punkt 1 finnes en særskilt avtalemal som kan benyttes.   

 

Ved utarbeidelse av standardiserte undervisningsopplegg der UiO bidrar med store 

tilleggsressurser, skal det i forkant av prosjektet inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og 

UiO som regulerer rettighetene til materialet og fremtidig bruk.  

 

Materiale som arbeidstaker frembringer som ledd i universitetets oppgave som offentlig 

myndighetsutøver er uten opphavsrettslig vern. 
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