SAMARBEJDSAFTALE mellem studerende og forskningsprojektleder på Det Farmaceutiske Fakultet
Med henblik på deltagelse i forskningsprojektet (titel): _________________________________
______________________________________________________________________________
der ledes af (titel, navn, institut): ____________________________________________________
erklærer undertegnede studerende (navn, cpr.nr., adresse): ____________________________
_________________________________________________________________________________
sig herved indforstået med, at det er en betingelse for deltagelse i forskningsprojektet:
at alle informationer, skriftlige såvel som mundtlige vedrørende forskningsprojektet, der udveksles mellem
projektdeltagerne, skal behandles fortroligt
at ingen information om forskningsprojektet må offentliggøres eller videregives til tredjepart uden projektlederens forudgående skriftlige tilladelse, dog med undtagelse af oplysninger, som:
a. allerede er offentlig tilgængelige eller som uden min medvirken bliver offentlig tilgængelige
b. inden forskningsprojektets påbegyndelse allerede var i min besiddelse uden at hidrøre fra projektet
c. senere modtages af tredjepart uden at hidrøre fra forskningsprojektet
at offentliggørelse af egne forskningsresultater hidrørende fra projektet i afhandlinger og publikationer eller ved
mundtlig præsentation kun må ske med forudgående skriftlig godkendelse fra projektlederen, der skal
sikre, at offentliggørelsen ikke skader mulighederne for erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelser, der er gjort i
forbindelse med projektet. Projektlederen kan som betingelse for sin godkendelse kræve, at en afhandling, der
skal bruges som en eksamensopgave, helt eller delvis klausuleres som fortrolig i forhold til andre end
bedømmerne.
Jeg erklærer samtidigt, at jeg vil overdrage mine eventuelle rettigheder til opfindelser, der gøres under
forskningsprojektet og som søges udnyttet erhvervsmæssigt, til Universitet på samme vilkår som øvrige
deltagere i projektet, jf. lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.
Jeg er vidende om, at Universitet ikke kan kræve overdragelseserklæring, men at Universitet eller
en virksomhed kan gøre det til en betingende forudsætning for deltagelse i et forskningsprojekt.
Nærværende samarbejdsaftale er af hensyn til mulighederne for erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelser, der
er gjort i forbindelse med projektet, gældende indtil der er opnået patent- eller anden tilsvarende
retsbeskyttelse, dog højst i 5 år fra det tidspunkt, hvor jeg ikke længere deltager i forskningsprojektet.
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___________________________________

___________________________________

