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Kontrakt for prosjektsamarbeid gjennom Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo 
 
For prosjekter som utarbeides gjennom Vitenskapsbutikken, gjelder betingelsene som er skissert 
nedenfor. Som parter regnes student, oppdragsgiver og Vitenskapsbutikken.  

 
Generelle bestemmelser 
 
1. Vitenskapsbutikken (heretter VB) er en formidlingstjeneste mellom oppdragsgivere og studenter 

på masternivå ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo.  

Studenten skriver en ordinær masteroppgave som tilfredsstiller de faglige kravene universitetet 
stiller. 

2. VBs oppgave er å ta imot ideer/forslag til temaer for masteroppgaver og sammen med 
oppdragsgiver(e) utvikle disse til prosjekter. Ved kapasitet skal VB også selv arbeide direkte mot 
relevante oppdragsgivere med forespørsler om mulige oppgaveideer.  

3. VB foretar selv, i samråd med relevante fagmiljøer, godkjenning av oppdragsgivernes 
prosjektbeskrivelser, med mindre oppgaven krever særlige avtaler som forplikter UiO juridisk 
eller økonomisk. I slike tilfeller skal oppgaven godkjennes av fakultetet. Avtaler som er i strid med 
studentens eller UiOs rett etter punkt 9, skal ikke godkjennes for presentasjon, eller formidles via 
VB.  

4. Med mindre annet særlig er avtalt, jf. forrige punkt, har VB ikke noe ansvar for prosjektene, 
herunder ansvar for samarbeidsforholdet mellom oppdragsgiver og student, eller fremdrift 
og/eller fullføring av oppgaven.  

5. VB kan delta på første ordinære møte mellom oppdragsgiver og student, dersom dette er 
ønskelig. Studenten må selv skaffe veileder (eller få faglig godkjenning av prosjektet av en 
vitenskapelig ansatt) før et slikt møte kan finne sted. 

6. Hvis samarbeidet mellom student og oppdragsgiver avbrytes midlertidig eller fullstendig skal VB 
informeres. Det bør gis en begrunnelse for avbruddet.  

7. Når samarbeidet mellom oppdragsgiver og student er avsluttet, skal begge parter evaluere 
samarbeidet ved å fylle ut VBs nettbaserte evalueringsskjemaer for hhv oppdragsgiver og 
student.  

8. VBs virksomhet er ikke-kommersiell. Det er kostnadsfritt for de ulike aktørene å få formidlet 
prosjektbeskrivelsene, og evt. få prosjektet utviklet til masteroppgave. Studenten(e) som påtar 
seg et prosjekt, gis normalt ikke honorar for oppgavearbeidet. Oppdragsgiver kan allikevel velge å 
tilby studenten kontorplass, stipend eller dekning av evt. drifts-/reiseutgifter i forbindelse med 
masteroppgaven. Dette er imidlertid ikke noe krav for å få et prosjekt godkjent. 

9. Studenten har alle opphavs- og publikasjonsrettigheter til masteroppgaven, men 
oppdragsgiverne kan bruke den i sin virksomhet. Annen benyttelse av studentens funn eller 
ferdigproduserte materiale må avtales med studenten. Den ferdige masteroppgaven skal være 
offentlig tilgjengelig, med mindre den er klausulert.  
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Klausulering kan kun skje når det er begrunnet i innholdets karakter, og foretas i samsvar med 
gjeldende retningslinjer fastsatt av fakultetsbiblioteket.  

 

Oppdragsgivers forpliktelser   
 
a) Sette seg inn i prosjektet man er kontaktperson for, både den praktiske gjennomføringen av 

prosjektet og hva slags faglig utbytte virksomheten ønsker å få av samarbeidet. Denne 
informasjonen må bli overført til en eventuell ny kontaktperson.  

 
b) Være med på et oppstartsmøte med studenten hvor man går igjennom prosjektsamarbeidet, 

vinklinger på oppgaven og andre forhold som ligger til grunn for samarbeidet.  
 
c) Gi studenten tilgang til informasjonsmateriale og personer som vil være til nytte for studenten i 

arbeidet med masteroppgaven, dvs. fungere som en praktisk veileder.  
 
d) Hvis kontaktpersonen er kvalifisert som veileder, kan han/hun fungere som ekstern veileder. 

Dette vil i så fall være en avtale som gjøres mellom student, kontaktperson, kontaktpersonens 
arbeidsgiver og instituttet studenten tilhører. Denne delen har ikke Vitenskapsbutikken noe med.  

 
e) Sørge for at arbeidet som studenten utfører blir kjent i avdelingen/ på arbeidsplassen. Det kan 

for eksempel legges til rette for at studenten kan holde et foredrag over temaet når 
masteroppgaven er ferdig.  

 
f) Kontakte Vitenskapsbutikken dersom samarbeidet avbrytes eller det oppstår problemer 

underveis.  
 
g) Gi Vitenskapsbutikken beskjed hvis rollen som kontaktperson opphører og hvem som er ny 

kontaktperson.  
 
h) Evaluere prosjektsamarbeidet ved prosjektets slutt, gjennom Vitenskapsbutikkens nettbaserte 

evalueringsskjema.  
 

Studentens forpliktelser 
 
a) Sørge for at kontrakten er underskrevet av oppdragsgiver, og at signert kontrakt leveres 

Vitenskapsbutikken innen rimelig tid etter oppstartsmøtet. 

 

b) Kontakte Vitenskapsbutikken dersom samarbeidet avbrytes eller det oppstår problemer 

underveis. Dersom samarbeidet avbrytes skal studenten fylle ut nettbaserte evalueringsskjema 

for avbrutt samarbeid.  

 

c) Når masteroppgaven er ferdig og innlevert ved instituttet, skal studenten underrette 

oppdragsgiver og Vitenskapsbutikken.  

 

d) Studenten plikter å fylle ut Vitenskapsbutikkens nettbaserte sluttevaluering når oppgaven er 

levert. Når evalueringen er gjennomført får studenten rekvisisjon på opptrykk av fem 

eksemplarer av oppgaven hos Reprosentralen, hvorav minst ett eksemplar leveres til 
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oppdragsgiver og fire kan beholdes av studenten.  I tillegg mottar studenten en attest fra 

Vitenskapsbutikken som bekrefter samarbeidet med oppdragsgiver.  

 
 
Vitenskapsbutikkens forpliktelser 
 

a) Sørge for at rett kopi av signert kontrakt sendes til oppdragsgiver og student. 

b) Følge opp studenten underveis i prosjektsamarbeidet.  

c) Bistå dersom det oppstår problemer i prosjektsamarbeidet, evt. opptre som megler dersom 

det oppstår konflikter eller student/oppdragsgiver oppfatter samarbeidet som 

utilfredsstillende. 

d) Utstede attest og rekvisisjon til studenten ved innlevert masteroppgave og avsluttet 

prosjektsamarbeid. 

 
 
 
 
Kontrakten medbringes av studenten på oppstartsmøte med oppdragsgiver og sendes eller leveres til 
Vitenskapsbutikken med signaturer. Vitenskapsbutikken sørger for rett kopi til student og 
oppdragsgiver. 
 
Undertegnede er kjent med og godtar ovenstående betingelser  
 
Fyll ut: Oppdragsgiver: ____________________________________________________  

 
 Prosjektets navn: ____________________________________________________  

 
__________________________________________________________________ 
 

 
 

Sted og dato Navn med blokkbokstaver Signatur  

Kontaktperson: ______________ _________________________ _____________________ 
 
Student: 

 
______________ 

 
_________________________ 

 
_____________________ 

 
Vitenskapsbutikken: 

  
______________ 

 
_________________________ 

 
_____________________ 
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Universitetet i Oslo 
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