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NTNU publiseringsavtale
for bachelor- og masteroppgaver

Denne publiseringsavtalen er gyldig for bachelor- og masteroppgaver som leveres gjennom
NTNU sitt valgte system for digital innlevering av oppgaver, hvor studenten som leverer sin
bachelor- eller masteroppgave gjennom oppgavesettet gjør valget «Ja, jeg tillater publisering av
masteroppgaven.».
Studenten er autentisert gjennom innlogging i systemet for digital innlevering av oppgaver, og
det loggføres person-id, tidspunkt og hvilken versjon av publiseringsavtalen som er gyldig og
dermed benyttet på leveringstidspunktet. Denne informasjonen vil være tilgjengelig i NTNU sitt
institusjonelle arkiv.
Publiseringsavtalen, i alle sine versjoner, er arkivert i NTNU sitt til enhver tid gjeldende arkiv.

1 Tillatelse til å tilgjengeliggjøre oppgaven i elektronisk form
1.1 Forfatteren gir NTNU en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre forfatterens
bacheloroppgave/masteroppgave, videre kalt oppgaven, tilgjengelig i elektronisk form i
NTNUs institusjonelle arkiv, som innebærer publisering på Internett.
1.2 Forfatteren er klar over og aksepterer de konsekvenser en tilgjengeliggjøring via
Internett medfører. Blant annet innebærer en slik tilgjengeliggjøring at andre nettsteder
kan lenke til oppgaven. Oppgaven blir søkbar med metadata som tittel, forfatter,
utgivelsesår og sammendrag på ulike søkemotorer på Internett.
2 NTNUs plikter
2.1 NTNU skal publisere oppgaven uendret, slik den ble levert til NTNU.
2.2 NTNU skal beskytte oppgaven mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, i
henhold til NTNUs til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
2.3 NTNU får ikke råderett over oppgaven utover det som uttrykkelig fremgår av denne
avtalen.
3 Forfatterens plikter
3.1 Oppgaven som leveres til publisering, skal være den samme som den som ble levert
til sensur. Det finnes også mulighet til å levere en sensurert utgave i samme
innleveringsprosess, hvor eventuelt konfidensielt innhold er sensurert bort av
forfatteren selv.
3.2 Forfatteren innestår for at han/hun er opphavsmann til den innleverte oppgaven, og
har fullstendig råderett over denne i sin helhet. Hvis andre har opphavsrettigheter som
utelukker tilgjengeliggjøring i elektronisk form via NTNUs institusjonelle arkiv uten
tillatelser fra tredjepart, må forfatteren selv innhente nødvendige tillatelser fra disse.
Forfatteren innestår for at oppgaven ikke inneholder materiell som kan anses å stride
mot gjeldende norsk rett eller inneholder lenker eller andre koblinger til slikt materiale.
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3.3 Hvis oppgaven er innlevert av flere i fellesskap, må alle inngå lik avtale om
publisering ved innlevering, dersom oppgaven skal kunne publiseres.
3.4 Hvis oppgaven eller deler av denne planlegges publisert i et tidsskrift, eller ved et
forlag, innestår forfatteren for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra
tredjemann på forhånd. Forfatteren skal ved eventuell inngåelse av avtaler med andre
om rett til å publisere oppgaven (typisk tidsskrifter og forlag) ivareta og beskytte NTNUs
rettigheter etter denne avtalen.
3.5 Dersom NTNU skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor en tredjepart på grunn av
at forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, er forfatteren forpliktet til å
holde NTNU skadesløs.
4 Papirutskrifter m.m.
4.1 NTNU har rett til å publisere oppgaven på Internett på en slik måte at det er mulig å
ta utskrift av dokumentet. NTNU skal også ha rett til ta enkeltstående papirutskrifter og
andre kopier av oppgaven til internt bruk ved NTNU.
5 Overføring av avtalen
5.1 NTNU skal bare kunne overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne
avtale til tredjepart såfremt forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i
overføringsavtalen.
6 Opphør av avtalen
6.1 NTNU har en ubegrenset rett til å avbryte publiseringen av oppgaven.
6.2 Forfatteren har rett til skriftlig å si opp avtalen. NTNU skal fjerne oppgaven fra sine
sider på Internett så snart som mulig og senest 6 måneder etter mottakelse av
oppsigelsen.
7 Ansvar
7.1 NTNU er ikke ansvarlig for innholdet i den publiserte oppgaven. NTNU har intet
ansvar for skader påført forfatterens interesser med mindre skaden skyldes forsett eller
grov uaktsomhet fra NTNU eller fra noen som NTNU svarer for.

