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Förbindelser internt examensarbete inom tekniska program vid Uppsala
universitet
§ 1 Denna förbindelse gäller för:
Studentens namn, nedan kallad Studenten

Personnummer

Forskargruppens ledare, nedan kallad Projektägaren

Personnummer

§ 2 Studenten ska under examensarbetet delta i arbetet vid forskargruppen………………..
§ 3 Under examensarbetet gäller de riktlinjer som är fastställda för de tekniska
programmen och finns på www.teknat.uu.se/student.
§ 4 Projektägaren åtar sig att samarbeta med Studenten i enlighet med de krav som närmare
regleras i projektbeskrivningen. Parterna är medvetna om att samarbetet ska utmynna i en av
Studenten författad skriftlig rapport.
§ 5 Projektägaren skall informera Studenten om de säkerhetsföreskrifter som gäller hos
Projektägaren.
§ 6 Studenten är medveten om att han/hon kan få tillgång till information som
upphovsmannen/männen betraktar som en värdefull tillgång, vars värde är beroende av att den
inte avslöjas. Sådan information skall vara konfidentiell.
Studenten förbinder sig att såväl under sin tid vid forskargruppen som under … (maximalt tre
(3)) år därefter icke utan ägaren till informationens tillstånd lämna ut eller sprida konfidentiell
information. Studenten är medveten om att detta kan komma att påverka tidpunkten för
publicering i den öppna databasen DiVA.
Det ovanstående gäller inte sådan information som
• vid mottagandet bevisligen var allmänt känd eller som därefter utan brott mot detta
avtal blivit allmänt känd;
• Studenten vid mottagandet bevisligen redan var i besittning av;
• Studenten på lagligt sätt bevisligen erhållit från tredje man utan sekretessplikt;
• utvecklats oberoende av Projektägarens uppgifter.
§ 7 Studenten förbinder sig att på uppmaning av Projektägaren återlämna konfidentiell
information, utan att behålla några kopior därav.
§ 8 Studentens medverkan vid eventuell publicering av resultat skall regleras i separat
överenskommelse.
§ 9 Äganderätt till resultat tillkommer den som genererar dem.
§ 10 Studenten äger rätt att utnyttja sina resultat för egen utbildning och forskning.
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§ 11 Den skriftliga rapporten skall göras tillgänglig för examination.
§ 12 Den skriftliga rapporten arkiveras av Uppsala universitet.
Denna förbindelse är upprättat i två exemplar, varav Projektägaren och Studenten har tagit var
sitt.
Uppsala den……………………………….
Underskrift Studenten

Underskrift Projektägaren

Namnförtydligande

Namnförtydligande

