TEKNISKA HÖGSKOLAN
Högskolan i Jönköping

Avtal
avseende examens- och projektarbete
Bakgrund och syfte
Vid Tekniska Högskolan i Jönköping AB (i det följande kallat ”JTH”), Högskolan i Jönköping
genomför studenterna examens- och projektarbeten i samarbete med externa företag,
organisationer och institutioner (i det följande kallade ”företaget”). Dessa examens- och
projektarbeten sker med stöd och under överinseende av handledare verksamma vid JTH.
Nedanstående avtalade villkor skall gälla även i det fallet ett anställningsförhållande uppkommer
för student under projekttiden.

§ 1 Parter
De parter som berörs av detta avtal är förtecknade nedan.

Företaget:
Namn

______________________________

Adress

______________________________
______________________________

Kontaktperson

______________________________

Telefon

______________________________
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Studenten/studenterna:
Namn

_____________________

_____________________

__________________

Person nr _____________________

_____________________

__________________

Telefon

_____________________

__________________

_____________________

Tekniska Högskolan:
Kontaktperson/handledare

_____________________________

Arbetsställe/Avdelning

_____________________________

Telefon

_____________________________

§2

Examens- och projektarbetet

Det examens- eller projektarbete (i det följande kallat ”projektet”), som omfattas av detta
avtal är närmare beskrivet och förtecknat i bilaga till detta avtal, bilaga 1.

§ 3 Projektets genomförande
Studenten/studenterna ansvarar för genomförandet av projektet och skall ha till sin hjälp en
handledare på JTH och en kontaktperson på företaget.
Studenten/studenterna skall arbeta självständigt med projektet och fortlöpande samråda med
handledaren. Beträffande examensarbete finns vid JTH för tillämpning ”Anvisningar för
examensarbete” vid JTH som stöd för studenten/studenterna för själva examensarbetet.
Handledarens uppgift är att biträda och vägleda studenten/studenterna under projektets
genomförande.
Det ankommer på studenten/studenterna att även samråda och samverka med kontaktpersonen
på företaget för att därmed skapa förutsättning för största möjliga utbyte av projektet för medverkande parter.
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Varken JTH eller studenten/studenterna bär något ansvar gentemot företaget för projektet ur
resultatsynpunkt eller med avseende på tidsåtgång.
§4

Sekretess

Student/studenterna och handledaren förbinder sig att inte, vare sig under avtalstiden eller för
tid därefter, tillhandahålla eller delge utomstående information om företaget av företagshemlig
natur. I den mån det är påkallat med hänsyn till projektets genomförande att låta utomstående
ta del av konfidentiell information förutsätter detta dels uttryckligt medgivande från kontaktpersonen på företaget och dels att studenten/studenterna och handledaren försäkrar sig om att
den utomstående behandlar informationen med samma sekretesskrav, som gäller för studenten/
studenterna och handledaren. Vad som är allmänt känt omfattas ej av sekretess enligt denna
punkt.
För samtliga parter gäller vidare en skyldighet att behandla information från och om projektet
under sekretess för att inte äventyra kravet på nyhetsvärde enligt gällande patentlagstiftning.

§5

Resultat och rapportering

Studenten/studenterna ska redovisa resultatet från projektets genomförande såväl muntligen som
skriftligen i de former som från tid till annan gäller vid JTH.
Det ankommer på studenten/studenterna och handledaren att tillsammans med kontaktpersonen
på företaget – före sådan resultatredovisning och rapportering – samråda om innehållet i och
formerna för redovisningen av projektet. I den mån företaget bedömer att vissa uppgifter i
projektrapporten kan vara av företagshemlig natur, skall parterna i varje enskilt fall komma
överens om hur sådana uppgifter kan särredovisas enbart i företaget.
Företaget får inte undanhålla så mycket information om projektet i den särskilda rapporten att
möjligheten till examination för studenten/studenterna äventyras. I sådant fall får företaget ta
initiativ till att beskriva på vilket sätt information av företagshemlig natur kan neutraliseras
eller maskeras för att därmed öka uppgifterna i den öppna projektrapporten så mycket att
examinationsförutsättningarna uppfylles.
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§6

Immateriella frågor

Studenten/studenterna ska på lämpligt sätt anges som upphovsmän till projektresultatet.
Studenten/studenterna upplåter till företaget en ensamrätt (exklusiv licens) att använda
projektresultatet i företagets verksamhet på sätt framgår av det följande.
Om företaget önskar rättsligt skydda projektresultatet i den ordning som rättsordningen ger
möjlighet till, skall företaget anmäla detta till studenten/studenterna och till handledaren.
Företaget skall därvid utge skälig ersättning till studenten/studenterna för ensamrätten till
projektresultatet. Vid fastställande av ersättningens storlek, skall iakttas god branschsedvänja.
Till vägledning för parterna skall vara PTKs häfte, Arbetstagares uppfinningar – en handledning
från 1995.
Om företaget inte anmäler önskan om att rättsligt skydda projektresultatet på sätt som framgår av
det ovanstående äger studenten/studenterna själva rätt att förfoga över projektresultatet.
Partsförfoganderätt får inte inskränka den andra partens rättigheter och skyldigheter i
övrigt enligt detta avtal.
Företaget förbinder sig att inte använda resultatet av projektresultatet i sammanhang som kan
vara kränkande eller på annat sätt skada studenten/studenterna och JTH.
Företaget får inte utan studenten/studenternas skriftliga medgivande överlåta eller upplåta sina
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan. Vid överlåtelse ansvarar företaget för att
parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal är tillförsäkrade hos förvärvaren.

§ 7 Kostnadsersättning
Företaget skall överenskomma med studenten/studenterna och handledaren om ersättning från
företaget för studenten/studenternas direkta kostnader för projektet. Eventuell ersättning för
själva arbetsinsatsen därutöver är en fråga mellan studenten/studenterna och företaget att
gemensamt överenskomma om.

§ 8 Tillägg och ändringar i befintligt avtal
Alla ändringar och tillägg till detta avtal måste skriftligen bekräftas av studenten/studenterna
och handledaren hos JTH samt företaget för att vara bindande parterna emellan.
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§ 9 Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. Part som
deltager i rättegångsförfarande i tvist skall bära sin egen rättegångskostnad.

_______________________________________

Detta avtal har upprättats i så många exemplar som parterna har undertecknat detsamma.

Ort _________________________

Datum _______________________

Kontaktpersonen
vid Företaget/organisationen

Studenten/studenterna

____________________________

_____________________________

Handledaren vid JTH

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Blankett B-JTH-10-012SB 2013-01-29, Ref. I-JTH-10-016S

5

