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Bilag til fagbeskrivelse for ”Individuelt tilrettelagt studieenhed”
Indgåelse af aftaler i forbindelse med gennemførelse af en ”Individuelt
tilrettelagt studieenhed”- samarbejdsaftale og fortrolighedserklæring
Samarbejdsaftale
Rettigheder til
resultater

Den studerende ejer som udgangspunkt selv rettighederne til de resultater, som den studerende
kommer til i løbet af en ”Individuelt tilrettelagt studieenhed”, medmindre andet aftales, ifølge §
53, stk. 1 i Videnskabsministeriets eksamensbekendtgørelse (se denne nedenfor). Skal den studerende tilknyttes et forskningsprojekt, hvor der principielt er mulighed for, at der gøres en opfindelse, er det vigtigt, at vejlederen beder den studerende om at underskrive nedenstående erklæring kaldet samarbejdsaftale. På den måde kan FARMA/forskningsgruppen disponere over den
studerendes del af en evt. opfindelse.
Hvis den studerende ikke ønsker at underskrive erklæringen, skal vejlederen nøje overveje i
hvilket omfang den studerende skal involveres i projektet og have adgang til data. Særligt er dette vigtigt at overveje, hvor vejlederen samarbejder med eksterne parter inden for projektet.

Fortrolighedserklæring
Den studerende vil ligeledes kunne blive afkrævet at skulle underskrive en erklæring om bl.a.
fortrolighed i forbindelse med en ”Individuelt tilrettelagt studieenhed” udført internt på FARMA,
hvis vejlederen vurderer at dette er nødvendigt.
Samarbejde med
virksomhed

Studerende, der gennemfører en ”Individuelt tilrettelagt studieenhed” i en virksomhed eller på en
institution uden for FARMA vil kunne blive afkrævet at skulle underskrive en aftale indeholdende bl.a. en fortrolighedserklæring af den pågældende virksomhed/institution. Deltager den studerende i et projekt på FARMA, hvor samarbejde med virksomhed eller en anden institution
indgår, vil den studerende ligeledes kunne blive afkrævet at underskrive en aftale.
Ovenstående vil kunne indebære at bedømmelsen, herunder den mundtlige eksamination, skal
foretages under hensyntagen til virksomhedens/institutionen/vejleders fortrolighedsbehov.

Regler

Uddrag af Videnskabsministeriets eksamensbekendtgørelse af 19.08.2004, § 53:
Stk. 1 Universitetet skal respektere den studerendes immaterielle rettigheder til resultater,
produkter og lignende, der fremkommer i forbindelse med en prøve.
Stk. 2 Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for universitetet, herunder virksomheder,
institutioner m.v., aftales det mellem universitetet, den studerende og tredieparten, i hvilket omfang universitetet, den studerende eller tredieparten under respekt af gældende immaterialretlige
regler er berettiget til at anvende de resultater, produkter og lignende, der fremkommer under
prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørerende trediepartens forhold, der forekommer i opgaven, må offentliggøres.

For at sikre overholdelse af § 53, stk. 2 sendes alle aftaleudkast herom til Kontoret for Jura
og Innovation på Farmaceutisk Fakultet.

