
AVTALE OM BRUK OG UTNYTTELSE 

AV PROSJEKTOPPGAVE 
Mellom 

 

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

Studenten(navn fødselsnummer) 

 

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

Instituttnavn, Universitetet i Oslo(heretter UiO) 

 

og 

 

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

Bedriften(e) v/administrativ leder 

 

 

I det videre betegner ”oppgaven” masteroppgaven og verktøy (for eksempel programvare, konsepter, 

design, prototyper, eksperimentelt materiale, metoder, stoffer apparatur) utviklet under arbeidet med 

oppgaven. Eventuell dokumentasjon regnes som en del av verktøyet. 

 

 

1. Avtalens gjenstand. Studenten skal under veiledning av 

………………………………………………………………………………………………………… 

veileder(e) (interne ved UiO) og bedriften (veileder ved bedriften) 

 

utføre arbeidet med oppgaven. Bedriften skal oppnevne en veileder som skal ha overoppsyn med 

studenten og som skal sikre at studenten kan utføre arbeidet under optimale forhold.. 

 

 

Oppgavens tittel er 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Studentens rettigheter og plikter. 

Studenten har rett til å publisere sin besvarelse, eller deler av den, som en selvstendig avhandling eller 

som del av et større arbeid, eller i popularisert form i hvilken som helst offentlig publikasjon. 

Studenten har taushetsplikt om forhold som kan være hemmelige rundt prosjektet studenten deltar i. 

Det kan være aktuelt å unnta deler av oppgaven fra offentlighet hvis sensitive opplysninger behandles 

i oppgaven. Det kan også være aktuelt at deler av oppgavepresentasjonen ikke skal være offentlig 

dersom taushetsplikt krever det. Da avtalen innebærer at studenten samtykker til at deler av 

rettighetene til oppgaven eller verktøy utviklet under arbeidet med oppgaven skal gå over til 

bedriften(navn), skal universitetet og bedriften sammen sørge for at studentens samtykke er informert.  

 

 

  

 
 



3. Universitetets rettigheter og plikter.  

UiO skal stille med intern veileder til oppgaven i henhold til retningslinjene på vedkommende 

institutt/fakultet. Oppgaven kan vederlagsfritt benyttes av UiO til undervisnings- og 

forskningsformål. Annet bruk krever samtykke fra de andre partene.  

 

4. Rettigheter til verktøy. 

Rettighetene til verktøy, for eksempel programvare, konsepter, design, prototyper, eksperimentelt 

materiale, metoder, stoffer apparatur m.v. deles likt mellom studenten, UiO og bedriften dersom ikke 

annet er avtalt. Eiendomsretten til eventuell prototyp eller fysisk materiale tilfaller den som har betalt 

komponenter og materiell mv. som er brukt til prototypen/materialet.   

 

5. Rettigheter i forbindelse med kommersialisering  
Dersom besvarelsens spesifikasjoner og resultater skal utnyttes økonomisk av bedriften(navn), må det 

inngås særskilt avtale mellom partene. Studenten må samtykke til at deler av rettighetene i 

forbindelse med kommersialisering skal gå over til bedriften. Universitetet og bedriften skal sammen 

sørge for at studentens samtykke er informert. Det må inngås skriftlig avtale. Dersom studentens 

resultater har kommet til ved betydelig bruk av universitetets og/eller bedriftens ressurser skal det 

inngås avtale om en rimelig fordeling av eventuelle inntekter mellom de aktuelle parter. 
 

6. Bedriftens rettigheter.  

Dersom studenten er ansatt hos bedriften under arbeidet med oppgaven, vil bedriften ha rett til 

utnyttelse av oppgaven og verktøy og ellers resultater som kan kommersialiseres etter 

arbeidstakeroppfinnelsesloven. Selv om studenten ikke er ansatt skal bedriften likevel kunne ha 

tilgang til oppgaven og resultater som har kommet til i prosessen. 

 

6. Tvister.  

Tvister søkes først løst partene imellom. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting for tvister som 

springer ut av avtalen. 

 

7. Generelt.  

Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av instituttleder eller administrerende 

instituttleder ved UiO. 
Hver av partene beholder ett signert eksemplar av denne avtalen.  

 

 

Oslo,…………………………      ………………………………  

         Student 
 

         

 

………………………………………      ………………………………… 

Bedriftsnavn v/administrativ leder         Instituttleder/adm.inst.leder, UiO 

 

        

 

 


