Innlevering av Bacheloroppgave
Bacheloroppgaven skal leveres i egen prøve i WISEflow
Formelle skjemaer: Erklæringsskjema leveres samtidig med bacheloroppgaven.
Loggskjema er valgfritt

•
•
•

Innlevering *Fylles ut av studenten (bruk blokkbokstaver):
Etternavn, fornavn (kontaktperson hvis gruppe):
Kandidatnummer:

Kandidatnummer:

Kandidatnummer:

Adresse:

Postnummer:

Sted:

Telefon:

E-post:

Eksamenssted:

Navn på veileder:

Eksamensdato:

Evalueringen teller % :

Dato:

Erklæring
Jeg/vi erklærer herved at oppgaven som er levert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ikke har vært levert i noen annen sammenheng tidligere
Ikke refererer til andres arbeid uten at dette er oppgitt
Ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at dette er oppgitt
Har oppgitt alle referanser i litteraturlisten
At alle deltakerne ved gruppeoppgaven har bidratt likeverdig
Er behandlet i henhold til personopplysningsloven

Jeg/vi er kjent med at brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som fusk.
Alle bacheloroppgaver med karakteren A tilgjengeliggjøres i biblioteket ved Høyskolen
Kristiania etter sensur, med forfatterens navn (se ”Vilkår for tilgjengeliggjøring av
bacheloroppgaver ved høyskolen” side 2 og 3). Ved signatur av erklæringsskjemaet
vedkjenner man også vilkårene for tilgjengeliggjøring.
Oppgaven skal normalt ikke være konfidensiell, men for bacheloropgpaver som
inneholder spesiell sensitiv informasjon eller ønskes behandlet konfidensielt av
oppgavesponsor, må dette markeres på forsiden med rødt trykk KONFIDENSIELL.
Bacheloroppgaver som er begjært konfidensiell, vil ikke bli tilgjengeliggjort i fysisk eller
elektronisk bibliotek.

Jeg/vi begjærer konfidensiell behandling av bacheloroppgaven.
Jeg/vi har registrert tittel på Studentweb.

Sted og dato:
Kandidatnummer:

Signatur:

Kandidatnummer:

Signatur:

Kandidatnummer:

Signatur:

Vilkår for tilgjengeliggjøring av bacheloroppgaver
ved Høyskolen Kristiania
De fleste norske høyskoler og universiteter oppbevarer tidligere studenters bachelor- og bacheloroppgaver. Dette
både fordi de representerer en viktig del av lærestedets utvikling og historie, og bidrar til deling av ressurser og
kunnskap mellom studenter, læresteder og forskere. Høyskolen Kristiania ser dette som en flott mulighet for
studentene til å kunne markedsføre seg selv og sitt arbeid!
Høyskolen Kristiania forbeholder seg retten til å tilgjengeliggjøre oppgaver som har fått karakteren A. Oppgaver
vil bli registrert med alle forfatternavn. Det er standard prosedyre ved de fleste læresteder å registrere oppgavene
med navn, slik at oppgaveforfatterne krediteres for sitt arbeid, da dette dreier seg om store oppgaver de fleste har
lagt mye arbeid i. Bachelor- eller masteroppgaver som er begjært konfidensiell vil ikke bli tilgjengeliggjort.
Hva innebærer tilgjengeliggjøring?
Med tilgjengeliggjøring menes at oppgaver legges ut på Internett via det elektroniske biblioteket Brage. Dette
er i tråd med praksis ved de fleste læresteder. Dette vil gi forfatterne av oppgaven mulighet til å vise hva de har
jobbet med.
Høyskolens forpliktelser
Høyskolen Kristiania har vedtatt at det kun er oppgaver med karakteren A som skal bli gjort tilgjengelig i
elektronisk versjon. Høyskolen har rett, men ikke plikt til å gjøre oppgaven tilgjengelig via bibliotekets nettsider.
Dersom biblioteket benytter seg av denne retten, skal det som publiseres være samme utgave som ved innlevering
til høyskolen. Høyskolen er ikke ansvarlig for å korrekturlese eller å kontrollere at den innleverte versjon
samsvarer med eventuelle tidligere versjoner eller utkast. Høyskolen har ikke plikt til å beholde arkivkopier av
oppgavene.
Høyskolen Kristiania får ikke råderett over oppgaver utover det som uttrykkelig fremgår av denne avtalen.
Studentens forpliktelser
Forfatterne skal følge de retningslinjer og reglement som til enhver tid gjelder ved høyskolen.

Forfatterne skal, ved eventuell avtaleinngåelse med andre om overdragelse av retten til å publisere bachelor- eller
masteroppgave, alltid sørge for å ivareta og beskytte høyskolens rettigheter i denne avtalen.
Forfatterne garanterer at de er opphav til oppgaven og har fullstendig råderett. Det samme gjelder materiale som
er lagt ved eller på annen måte er koblet til oppgaven, som for eksempel vedlegg, linker eller annet. Materiale som
er innhentet fra andre kilder skal være referert i litteraturlisten, og forfatterne har ikke opphavsrett til disse.
Forfatterne garanterer at de ikke har kunnskap eller mistanke om at bacheloroppgaven inneholder materiell som
kan anses å stride mot gjeldende norsk rett, eller inneholder lenker eller andre koblinger til slikt materiale.
Dersom Høyskolen Kristiania skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor en tredjepart på grunn av at forfatterne
ikke oppfyller sine plikter og garantier etter denne avtalen, er forfatterne forpliktet til å holde Høyskolen fullt ut
skadesløs.
Oslo 03.09.2018

