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Lisens for tilgjengeliggjøring i Bergen Open Research Archive (BORA) 
 

Lisensen gir Universitetet i Bergen (UiB) rett til å tilgjengeliggjøre forfatters masteroppgave i det 
åpne, nettbaserte arkivet BORA. 
 
Navn på forfatter: _____________________________________________________________ 
 
Tittel på masteroppgaven: _______________________________________________________ 
 
Følgende vilkår gjelder:  

● Forfatter beholder opphavsretten, og har rett til når som helst å trekke tilbake sin 
masteroppgave fra BORA. 

● Forfatter har ansvar for å innhente tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring av verk skapt av 
tredjepart som er brukt i oppgaven (illustrasjoner, grafer, bilder og lignende). 

● UiB har rett til å konvertere filen til andre format enn PDF hvis nødvendig for arkiverings- og 
tilgangsformål.  

● Oppgaven vil være tilgjengelig i BORA så lenge arkivet er i drift. UiB har rett til å overføre og 
gjøre tilgjengelig oppgaven i et annet arkiv med samme formål som BORA, enten det er eid 
eller drevet av Universitetet, eller et tilsvarende nasjonalt arkiv, hvis et slikt arkiv erstatter 
BORA i fremtiden. 
 

Masteroppgaven kan brukes innenfor rammene til følgende lisens (velg lisens):  
 

o Alle rettigheter beholdes innenfor de rammer som lov om opphavsrett til åndsverk 
med endringer angir: http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html Verket kan 
brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned til personlig 
bruk.  

 
o Navngivelse (by): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no Verket kan 

deles, endres og bearbeides så lenge det krediteres korrekt. 
 

o Navngivelse-Ikkekommersiell (by-nc): https://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/  
Verket kan deles, endres og bearbeides så lenge det krediteres korrekt og ikke 
brukes til kommersielle formål. 

 
o Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (by-nc-sa): 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no  Verket kan deles, 
endres og bearbeides så lenge det krediteres korrekt og ikke brukes til kommersielle 
formål. Dersom verket omarbeides, endres, eller bygges på, må nye bidrag 
distribueres under samme lisens som originalen.  

 
 
Dato og forfatters signatur: _______________________________________________________ 
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