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Samarbetsavtal mellan projektägare och student för externa examensarbeten inom 
tekniska program vid Uppsala universitet 
 
Uppgiften för examensarbetet skall vara vald så att kunskaper från tidigare studier kan 
tillämpas, breddas och fördjupas. Samtliga examensarbeten görs inom huvudområdet teknik 
eller det huvudområde som respektive magister-/masterprogram har. 
 
§ 1 Detta samarbetsavtal gäller för: 
Studentens namn, nedan kallad Studenten                                           Personnummer 
 
 
Företagets namn, nedan kallad Projektägaren                                     Organisationsnummer 
 
 
 
§ 2 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. 
 
§ 3 Under examensarbetet gäller de riktlinjer som är fastställda för de tekniska 
yrkesprogrammen och finns på www.teknat.uu.se/student. 
 
§ 4 Projektägaren skall informera Studenten om de säkerhetsföreskrifter som gäller hos 
Projektägaren. 
 
§ 5 För ägande- och nyttjanderätt till de resultat och immateriella rättigheter som skapats i 
projektet gäller följande (kryssa i ett alternativ): 
 

� De resultat och immateriella rättigheter som åstadkommits av Studenten inom ramen 
för examensarbetet skall ägas av Studenten. Projektägaren äger fritt nyttja de resultat 
och immateriella rättigheter som följer av samarbetet. 

� Projektägaren har gemensamt med Studenten äganderätt till de resultat och 
immateriella rättigheter som följer av samarbetet och Studentens arbete däri. 

� De resultat och immateriella rättigheter som åstadkommits av Studenten inom ramen 
för samarbetet med Projektägaren skall ägas av Projektägaren. Studenten skall erhålla 
ersättning på villkor motsvarande de som gäller för anställda hos Projektägaren. Vid 
beräkning av ersättningens storlek skall särskilt beaktas den betydelse som Studentens 
arbetsinsats kan ha haft för tillkomsten av resultatet. Studenten äger under alla 
omständigheter rätt att utnyttja sina resultat för att fullgöra examen vid Uppsala 
universitet. 
 

§ 6 Den skriftliga rapporten skall göras tillgänglig för examination. 
 
§ 7 Den skriftliga rapporten arkiveras av Uppsala universitet och kan komma att göras 
tillgänglig för allmänheten genom databasen DiVA. 
 
 
 
 
 

http://www.teknat.uu.se/student
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Detta samarbetsavtal är upprättat i två exemplar, varav Projektägaren och Studenten har tagit 
var sitt. 
 
Uppsala den………………………………. 
 
Underskrift Studenten 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Underskrift Projektägaren 
 
 
Namnförtydligande 
 

 


