IPR retningslinjer for studenter ved Fagskolen Kristiania.
Disse retningslinjene skal være førende for studenters immaterielle rettigheter ved fagskolen.
Retningslinjene skal ha forrang over tidligere studiekontrakter med avvikende rettigheter.
I den grad studenten deltar i prosjekter der det er egne bestemmelser om rettigheter, vil disse
spesifikke bestemmelsene ha forrang over disse retningslinjene.

Hovedregel for studenters immaterielle rettigheter
Resultater/arbeid som skapes av studenter ved Fagskolen Kristiania er den enkelte students egen
eiendom, og kan disponeres fritt slik studenten ønsker. Fagskolens utnyttelse av
studentproduksjoner forutsetter avtale med den enkelte student eller etter følgende unntak.
Studenter som også er tilsatt, f.eks. i prosjektstilling eller som vitenskapelig assistent, behandles
imidlertid som ansatte, for så vidt arbeidsresultatet har sammenheng med oppgaver som tilligger
stillingen. For denne gruppen gjelder egne retningslinjer for ansatte.

Ressurskrevende prosjekter
Prosjekter eller andre studentarbeid som er spesielt ressurskrevende for fagskolen, for eksempel der
hvor fagskolen må leie inn eller kjøpe ekstra utstyr, må det påberegnes at studenten gir fagskolen
visse rettigheter. Nærmere om hvilke rettigheter avtales med den enkelte student. Denne
bestemmelsen kommer først til anvendelse dersom studenten har anledning til å gjennomføre
mindre ressurskrevende prosjekter/arbeid.

Prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd/EU-institusjoner
For prosjekter som er helt eller delvis finansiert av Norges Forskningsråd eller EU- institusjoner, stilles
det et krav om at forskningsresultatene skal kunne utnyttes av deltakende institusjon. I slike
prosjekter er det derfor behov for inngåelse av en særskilt overtagelsesavtale med den enkelte
student i tilknytning til det enkelte prosjekt.

Frivillig overdragelse
Fagskolen Kristiania vil også kunne overta egne studenters rettigheter til næringsmessig utnyttelse av
resultater gjennom frivillig overdragelse dersom (i) studenten(e) ber om det og (ii) en kommersiell
vurdering av resultatene finner dette tjenlig og ønskelig.

Praksis
Enkelte praksisplasser og eksterne organisasjoner har egen rettighetspolitikk som vil gå foran disse
retningslinjene. Avvikende rettighetspolitikk skal fremkomme i enten emnebeskrivelse, praksisavtaler
eller egne avtaler.

