Regler for indgåelse af aftale om fortrolighed og rettigheder i forbindelse
med samarbejde mellem studerende, virksomheder og Copenhagen
Business School om specialer, afhandlinger, semesteropgaver,
projektorienterede forløb m.v. (I det følgende benævnt "projekt")

Copenhagen Business School (CBS) lægger stor vægt på samarbejde mellem erhvervslivet og vore
studerende. Reglerne er udarbejdet for at sikre et godt udbytte af samarbejdet for alle parter.
De(n) studerende og CBS
De(n) studerende er ikke ansat hos CBS og optræder derfor ikke på CBS' vegne, ligesom de(n)
studerende ikke kan forpligte CBS. De(n) studerende kan ikke underkastes kontrol fra CBS’ side, og
CBS kan ikke påtage sig ansvar for de(n) studerendes handlinger eller undladelser.
CBS har ikke tegnet forsikring for de studerende i forbindelse med deres ophold i en virksomhed.
De(n) studerende og virksomheden
Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Som
udgangspunkt vil der ikke være direkte kontakt mellem vejleder og virksomheden i forløbet.
Der kan i nogle tilfælde være tale om, at virksomheden ønsker at honorere de(n) studerende for
indsatsen. Dette forhold er CBS uvedkommende.
Det er i disse tilfælde vigtigt, at de(n) studerende og virksomheden er opmærksomme på, hvilke
forventninger og krav virksomheden måtte have i denne sammenhæng, idet der kan være forskel i
virksomhedens krav til umiddelbar anvendelighed (f.eks. i form af en konsulentrapport) og CBS
bedømmelse af projektet i forhold til akademisk niveau.
Det skriftlige arbejdes form og indhold
Problemformuleringen diskuteres i første omgang mellem de(n) studerende og vejleder, hvorefter
de(n) studerende sammen med virksomheden vurderer mulighederne for et samarbejde om projektet.
Der lægges fra CBS' side vægt på teoretisk forståelse og anvendelse af teori på praktiske
problemstillinger, hvilket skal reflekteres i projektet. Der kan derfor være behov for, at de(n)
studerende og virksomheden aftaler en supplerende tilbagemelding i forbindelse med samarbejdets
indgåelse.
De(n) studerende skal kunne arbejde videre med projektets emne, selvom samarbejdet med
virksomheden skulle ophøre undervejs i processen.
Fortrolighed
I forbindelse med samarbejdet vil de(n) studerende ofte få udleveret virksomhedsdata eller andre
fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort. Virksomheden kræver derfor ofte,
at den information, de(n) studerende og vejleder modtager som led i samarbejdet, skal holdes
fortrolig. De(n) studerende bør efterkomme et sådant krav fra virksomheden og indgå en aftale herom.
Aftaleparadigme er vedlagt som bilag. Aftalen er bl.a. formuleret i henhold til de anbefalinger og
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retningslinjer, som et udvalg under Rektorkollegiet har udarbejdet sammen med Dansk Industri samt
efter drøftelser med flere større danske virksomheder, som CBS samarbejder med.
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Anbefalingerne findes i publikationen ”Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem
universiteter og virksomheder”. Dansk Industri og Rektorkollegiet, september 2004

Aftalen underskrives af de(n) studerende, virksomheden og vejleder inden samarbejdet påbegyndes.
Såfremt vejleder forventes at underskrive, SKAL paradigmet anvendes uændret (bortset fra udfyldelse
af navn, projektbeskrivelse m.v.)
Censorer udpeges af CBS i samarbejde med den landsdækkende censorinstitution, jf. gældende
regler. Det vil derfor ikke være muligt at tage særlige hensyn til censors branchetilknytning el.lign.
Censorernes virke er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. Det vil derfor ikke
være muligt at få en censor til at underskrive særlige fortrolighedserklæringer.
Virksomhedens har pligt til at oplyse, hvilke informationer der stilles til rådighed, og hvilke personer
der kan søges information hos, ligesom de(n) studerende har pligt til at oplyse virksomhedens
medarbejdere om, hvordan den givne information vil blive anvendt. Det er muligt at opdele projektet i
en fortrolig og en ikke-fortrolig del. Det er dog ikke muligt at udelukke eksaminator og censor (og evt.
opponentgruppe) fra adgang til dele af projektet, såfremt disse dele skal lægges til grund for
bedømmelsen af de(n) studerendes indsats.
Det er vigtigt, at der "holdes regnskab med" de informationer virksomheden udleverer. Den
studerende har derfor pligt til at føre en liste over udleveret information, der jævnligt skal godkendes af
virksomheden, normalt mindst én gang pr. måned (hvis der er udleveret ny information i perioden).
Den studerende har ligeledes pligt til at udarbejde en liste over information udleveret til vejleder, med
mindre informationen alene er indeholdt i projektet.
Aftalen indebærer bl.a., at virksomheden får ret til at gennemlæse projektet inden dette afleveres til
CBS, og virksomheden får ret til at forlange ændringer, såfremt virksomheden finder, at afsnit
indeholder fortrolig information, der ikke ønskes offentliggjort. Hvis virksomhedens brug af denne ret
medfører, at aflevering forhindres, kan den studerende vælge at indlevere projektet til CBS med en
fortrolighedsklausul. Som bilag til aftaleparadigmet er der udarbejdet en fortrolighedserklæring, der
underskrives og afleveres sammen med det skriftlige arbejde. Virksomheden har pligt til at underskrive
fortrolighedserklæringen.
Rettigheder
De(n) studerende har rettighederne over det projekt/det produkt, de(n) studerende udarbejder. Har
flere studerende i forening udarbejdet et projekt/et produkt, har de studerende i fællesskab
rettighederne. Det er derfor også kun de(n) studerende selv, der kan give tilladelse til eventuelle
begrænsninger i denne ret. Vedrørende retsgrundlaget henvises til Cirkulære om anvendelse af de
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studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed samt til § 43 i Videnskabsministeriets
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eksamensbekendtgørelse og § 55 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse .
Såfremt de(n) studerende og virksomheden ønsker at indgå aftale om overdragelse af rettigheder, er
dette alene en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden, og denne aftale vil på ingen måde
kunne omfatte hverken lærer/vejleders eller CBS’s evt. rettigheder.
Hvis arbejdet i virksomheden forventes at resultere i et konkret produkt (f.eks. et softwareprogram), er
det meget vigtigt, at der på forhånd indgås en aftale om evt. overdragelse af rettigheder. Er intet aftalt,
gælder dansk rets almindelige regler.
Aftaleparadigmet vedr. fortrolighed indeholder en bestemmelse om overdragelse af rettigheder, som
kan anvendes.
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Undervisningsministeriets cirkulære nr. 169 af 16. juli 1973
Bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Der kan indgås aftale mellem virksomheden, de(n) studerende og CBS om, i hvilket omfang hver af
parterne er berettigede til at offentliggøre de resultater, der fremkommer som et led i samarbejdet.
"CBS" vil i denne sammenhæng være vejleder.
Udlån af afhandlinger og specialer via CBS' bibliotek kan kun ske med de(n) studerendes skriftlige
samtykke. Endvidere kan disse arbejder kun anvendes i undervisningen, såfremt skriftligt samtykke fra
de(n) studerende foreligger.
CBS har ejendomsretten til det antal fysiske eller elektroniske eksemplarer af en opgave, der ifølge
reglerne skal afleveres i forbindelse med bedømmelsen. CBS har ifølge arkivlovene pligt til at
opbevare disse eksemplarer, hvorfor de ikke vil kunne udleveres til de(n) studerende og/eller
virksomheden.

Copenhagen Business School, 1. februar 2011
Johan Roos
Rektor

Se også disse dokumenter i den studieadministrative regelsamling:
• Checkliste til brug ved studerendes aftaler med virksomheder om samarbejde
• Aftale om fortrolighed

