
 
 
 
KONTRAKT  

 
   mellom 
 
   .............................................................  
   (heretter nevnt som DOKTORGRADSKANDIDAT) 
 
   og 
    

Universitetet i Bergen  
   (heretter nevnt som UNIVERSITETET) 
 
 
 
 
§ 1 Formål - overdragelse av rettigheter til universitetet 
 
Undertegnede, ………………………………..…………………..(fullt navn), 
fødselsnummer..........................(11 sifre),  
bostedsadresse .................................................................................................. 
som er tilsatt i stilling som stipendiat ved Universitetet i Bergen, overdrar med dette til 
universitetet alle mine rettigheter til økonomisk utnyttelse av forskningsresultater som 
frembringes under mitt arbeid ved Universitetet i Bergen. Forskningsresultater er alle 
resultater som er skapt eller oppnådd/frembrakt i forbindelse med min forskning, 
herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivningen. 
 
 
§ 2 Godtgjørelse 
Doktorgradskandidaten har krav på rimelig godtgjørelse fra universitetet etter 
prinsippene i arbeidstakeroppfinnelseslovens § 7. 
 
 
 § 3 Forholdet til publisering 
Doktorgradskandidaten kan ikke offentliggjøre/publisere opplysninger om 
oppfinnelsen eller annet kommersialiserbart/økonomisk utnyttbart forskningsresultat på 
et tidspunkt og/eller på en måte som vil kunne komme i konflikt med universitetets 
muligheter til å patentere oppfinnelsen eller på annen måte sikre det kommersialiserbare/ 
økonomisk utnyttbare forskningsresultatet . Dersom det foreligger en mulighet for at 
offentliggjøring/publisering vil kunne få slike følger, plikter doktorgradskandidaten i 
god tid før det planlagte publiseringstidspunkt å forelegge spørsmålet for universitetet til 
avgjørelse.  
 
 



§ 4  Navngivelse 
Denne kontrakt innvirker ikke på doktorgradskandidats rett til navngivelse (herunder 
som oppfinner etter patentloven § 8.) 
 
 
§ 5      Doktorgradskandidatens medvirkning 
Doktorgradskandidaten forplikter seg til å undertegne alle overdragelseserklæringer 
og/eller andre dokumenter som universitetet anser som nødvendig for at universitetet 
eller tredjepart skal kunne beskytte rettighetene til oppfinnelsen i Norge og/eller i 
utlandet.  
 
 
§ 6  Forhold til tredjeparter 
Doktorgradskandidaten har ikke inngått avtaler med parter utenfor universitetet eller 
mottatt finansiering fra kilder utenfor universitetet. 
 
 
§ 7 Tvist 
Tvist som gjelder fastsettelse av godtgjøring til doktorgradskandidat etter prinsippene i 
arbeidstakeroppfinnelsesloven, og tvist om senere endring av godtgjørelse, skal  
avgjøres ved domstolene. Partene vedtar Bergen tingsrett som verneting.  
 
 
Denne kontrakt er utferdiget i 2 eksemplarer, slik at doktorgradskandidaten og 
universitetet beholder hver sitt eksemplar. 

 
 
 

Bergen,  …./….   ………     Bergen,    …./….   ……… 
 
 
 
 

OPPFINNER      for UNIVERSITETET i BERGEN 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
(doktorgradskandidat)     (universitetsdirektør) 
 
         


