
Avtale om produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale 
ved UiT Norges arktiske universitet

Mellom UiT Norges arktiske universitet, heretter UiT  ved (fakultet/institutt)

og (navn)

Institutt/arbeidssted:

E-postadresse:

Telefon:

heretter kalt opphavsperson er det inngått følgende avtale:

1- Formålet med avtalen

Formålet med avtalen er å regulere partenes rettigheter og plikter i forbindelse med produksjon og 
bruk av digitalt undervisningsmateriale i UiTs læringsplattform (lukket undervisningsnett) og/eller på 
Internett som ledd i kunnskapsformidling.

2- Produksjon av undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet i denne avtalen utgjør 

Forelesningsopptak gjort i auditorium
Forelesningsopptak gjort i studio
Forelesningsopptak produsert på egen datamaskin
Korte- tematisk avgrensede video-opptak
Forelesningsdisposisjoner
Forelesningsmanus
Presentasjoner i PowerPoint
Veiledninger og innføringer
Multimediaproduksjoner
Spill
Kurspakke
Lydopptak
Filmopptak
Fotografier/kunstverk
Kursoppgaver
Andre



3- Bruk av undervisningsmateriellet 

Det gis adgang til å bruke materiellet på følgende måte (jf. pkt 6 og 7)

Lagring i universitetets database
Gjøres tilgjengelig i LMS/Fronter
Publisering åpent på Internett
Det gis adgang til behandling/redigering jfr. de gitte retningslinjer (jf. pkt. 6.4.)
Det gis anledning til å bruke deler av materiellet i markedsføring av studiet (avtales 
særskilt).

Ved ev. åpen publisering på Internett skal materialet merkes:

Copyright
Creative Commons
Andre

Materialet kan bare brukes til undervisning i følgende studieprogram/emner. Ved endring må 
dette tas opp med opphavsperson.

4- Avtalens varighet og opphør

Avtalen varer (jfr. pkt. 8)

Til den sies opp av en av partene
Til dato:

  
5- Uttelling

Produksjonen gis følgende uttelling

Ingen særskilt uttelling
Avtales særskilt. Beskrives i eget vedlegg.
Følgende uttelling:

Dato:

Underskrift oppdragsgiver

Underskrift opphavsperson



6- Partenes rettigheter og plikter 
6.1 UiT skal stå for den tekniske produksjonen av undervisningsmaterialet og tilgjengeliggjøre 
undervisningsmaterialet  med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for publisering i UiTs 
læringsplattform eller åpent på internett, lagre undervisningsmaterialet  i sine databaser, gi støtte og 
veiledning til opphavsmannen når det gjelder produksjon, ivareta brukeroppfølgning  og 
administrasjon. 
  
6.2 Opphavspersonen skal navngis i henhold til åndsverkloven § 3 og i samsvar med god skikk. 
  
6.3 Opphavspersonen har rett til å oppdatere og endre undervisningsmaterialet som er nevnt under 
punkt 2 i denne avtalen, i henhold til åndsverkslovens § 3. 
  
6.4 UiT har rett til å redigere og tilpasse undervisningsmaterialet for digital bruk uten å foreta 
innholdsmessige endringer (kun tekniske endringer). 
  
6.5. UiT skal, så langt dette er mulig i forhold til de tekniske løsninger UiT benytter, søke å beskytte 
materialet mot å bli endret eller misbrukt av uvedkommende/tredjepart ved å gjøre studentene og 
eventuelle andre brukere oppmerksom på at materialet er opphavsrettslig beskyttet. 
  
6.6 Opphavspersonen kan på forespørsel få digital kopi av undervisningsmateriale som er nevnt 
under punkt 2 i denne avtalen. Opphavsmannen kan fritt bruke undervisningsmaterialet til eget 
arbeid. 
  
6.7 I kontraktsperioden kan opphavsmannen med samtykke fra UiT inngå avtaler med andre om rett 
til å publisere undervisningsmaterialet  på internett eller i lukket undervisningsnett. Samtykke skal 
gis med mindre det er saklig grunn til å nekte samtykke. 
  
6.8 Opphavspersonen  innestår for at han/hun er opphavsmann til undervisningsmaterialet og har 
råderett over dette. Hvis andre har opphavsrettigheter som utelukker tilgjengeliggjøring  i UiTs 
læringsplattform eller på internett uten tillatelser fra tredjepart, må opphavsmannen selv innhente 
nødvendige tillatelser fra disse. 
  
6.9 Opphavspersonen innestår for at undervisningsmaterialet ikke inneholder noe som kan anses å 
stride mot gjeldende norsk rett eller inneholder lenker eller andre koblinger til slikt materiale. 
  
6.10 UiT har ikke noe ansvar for skade påført opphavspersonen interesser etter denne avtalen, 
med mindre skaden/e skyldes uaktsomhet fra UiT. 
 

7- Mer om publisering av undervisningsmateriale på internett 
6.1 Opphavspersonen er klar over, og aksepterer de de konsekvenser en tilgjengeliggjøring via 
internett medfører, i fall slik adgang er gitt i avtalens pkt. 3 
  
6.2 Opphavspersonen angir selv hvordan nettbrukere kan bruke undervisningsmaterialet, for 
eksempel ved å merke PowerPoint med "Copyright", "Creative Commons"  eller andre typer 
lisenser. Jfr. avtalens pkt. 3 
 



8- Mer om Avtalens varighet og opphør 
8.1 UiT kan si opp avtalen og fjerne undervisningsmaterialet fra UiTs læringsplattform og/eller 
Internett før avtalen er utløpt uten samtykke fra opphavsmann hvis det foreligger saklig grunn for å 
avslutte publisering i UiTs læringsplattform og/eller Internett. Opphavspersonen skal så snart som 
råd få underretning om dette. 
  
8.2 Opphavspersonen har rett til å si opp avtalen og kreve at UiT helt eller delvis fjerner 
undervisningsmaterialet fra UiTs læringsplattform. Undervisningsmaterialet skal være fjernet så 
snart som mulig og senest 6 (seks) måneder etter at oppsigelsen ble mottatt. Dersom 
undervisningsmateriellet er publisert på internett skal dette være fjernet innen 1 (en) måned etter at 
oppsigelsen ble mottatt. Opphavsmanns avslutning av ansettelsesforhold ved UiT regnes ikke som 
oppsigelse av denne avtalen. 
  
8.3 Eventuell oppsigelse av avtalen skal være skriftlig. 
 

9- Lovvalg og tvisteløsning 
Avtalen følger norsk rett. Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. 
Dersom dette ikke lykkes innen en måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn 
for Nord-Troms tingrett. 
 

Avtalen er inngått i to eksemplarer, ett til hver av partene.
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