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Avtale om vitenskapelig assistanse tilknyttet MEVIT4896

Student:______________________________________________________________
Prosjektleder:__________________________________________________________
Prosjektets tittel/arbeidstittel:
____________________________________________________________________
Prosjektets start- og sluttdato:_______________________________________________

Avtale om prosjektveiledning
Prosjektarbeidet på MEVIT4896 er i hovedsak basert på selvstendig arbeid fra studenten. Det er
også knyttet obligatorisk veiledning til prosjektarbeidet. Denne veiledningen skal sikre at den
vitenskapelige assistenten tilegner seg en kompetanse i hvordan forskning utføres i praksis i
overensstemmelse med forskningsetiske normer og faglige tradisjoner. Studenten har krav på
minimum 10 timer veiledning fra prosjektleder og koordinator i løpet av prosjektperioden.
Veiledningen (individuell eller i grupper) skal omfatte fag- og forskningsetikk, tema- og
innholdsveiledning, skriveveiledning og samtale om veiledningen.

Om bruken av arbeidet
Arbeidet som utføres av den vitenskapelige assistenten i forbindelse med MEVIT4896 tilhører
IMK. Dersom studentarbeidet brukes direkte i prosjektleders publisering, skal vanlige etiske
retningslinjer for referanser og kreditering følges.
Om prosjektarbeidet ikke fullføres i henhold til design, omfang eller tidsfrister partene er blitt
enige om, eller studenten ikke får godkjent prosjektarbeidet/ prosjektrapporten av prosjektleder,
tilhører grunnlagsarbeidet, datamateriale o.l. prosjektet. Dersom partene ønsker å fortsette
samarbeidet utover rammene av MEVIT4896 (f.eks. i form av lønnet vit.ass. arbeid) må det
utarbeides en nærmere kontrakt om dette arbeidet ut fra de vanlige retningslinjene for
vitenskapelig assistanse som finnes ved IMK.
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En skisse av prosjektet og det arbeidet studenten skal gjøre skal undertegnes av begge parter og
legges ved denne kontrakten. Videre skal spesielle forhold vedrørende publisering av prosjektet
(f.eks. om tidsfrister, klausulering e.l.), forhold vedrørende ressurser, rom, utstyr o.l. spesifiseres
nærmere i et eget vedlegg som leveres inn sammen med denne kontrakten.
Prosjektleder har ansvar for at en kopi av signert avtale leveres til studieadministrasjonen.

Avtalen godkjent den:

_______________________
Prosjektleder

________________________
Student/vitenskapelig assistent
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