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1.

Definitioner
Følgende definitioner finder anvendelse:
Aftale: Denne samarbejdsaftale om gennemførelse af ph.d.-uddannelse ved DTU inklusive bilag.
Baggrundsviden: Den ikke offentliggjorte viden og det Udstyr, som ejes eller kontrolleres af en Part og som en Part
stiller til rådighed for Ph.d.-projektet, herunder software, brugsmodeller, opfindelser, patentansøgninger, patenter,
knowhow, resultater samt andre immaterielle rettigheder.
Field: Det område inden for Ph.d.-projektet, som DTU kan afgive rettigheder inden for, jf. punkt 6.5.
Forgrundsviden: De resultater, som genereres i Ph.d.-projektet, herunder software, brugsmodeller, opfindelser,
patentansøgninger, patenter, knowhow, data, samt andre immaterielle rettigheder.
Fortrolige Informationer: Den fortrolige viden og information af teknisk, forskningsmæssig eller kommerciel art,
herunder bl.a. Baggrundsviden, Forgrundsviden, projektbeskrivelsen, biologiske reagenser, tegninger, dokumenter,
software, formler, metoder, analyseresultater og knowhow i øvrigt, som Parterne giver hinanden adgang til i
forbindelse med Ph.d.-projektet, og hvor det mundtligt eller skriftligt er angivet, at materialet er fortroligt eller
dette i øvrigt åbenbart fremgår af omstændighederne.
Hovedvejleder: Hovedvejleder, som er ansat på DTU, er: [navn]
Ph.d.-projekt: Det ph.d.-projekt [titel], som Parterne samarbejder om i denne Aftale, og som skal sikre den Ph.d.studerendes gennemførelse af ph.d.-uddannelsen og erhvervelse af ph.d.-graden, jf. projektbeskrivelsen, som er
vedlagt som Bilag 1.
Ph.d.-studerende: Den ph.d.-studerende, som skal gennemføre Ph.d.-projektet i samarbejde med Virksomheden og
DTU, er: [den Ph.d.-studerendes navn]
Rettighedsoption: Den fortrinsret, som DTU tilbyder Virksomheden til den Ph.d.-studerendes og Hovedvejleders
Forgrundsviden indenfor Field, jf. punkt 6.5.
Udstyr: Alt udstyr, herunder apparatur, maskiner, materialeprøver, materialesamlinger, forsøgsdyr, fysiske,
biologiske og kemiske materialer m.v.
Virksomhedsvejleder: Vejleder, som er ansat i Virksomheden, er: [navn]

2.

Formål

2.1

Formålet med denne Aftale er at sikre den Ph.d.-studerendes gennemførelse ph.d.-uddannelsen og erhvervelse af
ph.d.-graden. Dette formål har forrang frem for andre hensyn.

3.

Finansiering
Virksomheden dækker en aftalt del af udgifterne for gennemførelsen af Ph.d.-projektet jf. budgettet, som er vedlagt
som Bilag 2. Beløbet betales årligt direkte til DTU ved fremsendelse af faktura halvårligt forud.
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4.

Ansættelse på DTU og ophold hos Virksomheden

4.1

Den Ph.d.-studerende er ansat på DTU og er underlagt de gældende regler for universitetets ansatte.

4.2

Såfremt der indgår en ekstern medvejleder fra en anden virksomhed eller institution, påhviler det Virksomheden at
indgå aftale med denne om ansvar, rettighedsfordeling m.v.

4.3

I forbindelse med den Ph.d.-studerendes ophold hos Virksomheden, har Virksomheden pligt til at informere den
Ph.d.-studerende om Virksomhedens regler. DTU kan ikke ifalde erstatningsansvar for skader forårsaget af den
Ph.d.-studerende, mens denne opholder sig hos Virksomheden.

4.4

Såfremt den Ph.d.-studerende i forbindelse sit ophold hos Virksomheden ikke er omfattet af Virksomhedens
arbejdsskadeforsikring, har Virksomheden pligt til at orientere den Ph.d.-studerende herom.

5.
5.1

Field
Rettighedsoptionen, som er reguleret i punkt 6.5, gælder for den Forgrundsviden, som er genereret af den Ph.d.studerende og/eller Hovedvejleder i Ph.d.-projektet, indenfor følgende Field:

5.2

Field: [XX] [Field bør beskrives meget nøje og afgrænset, da det er afgørende for, i hvilket omfang rettigheder kan
overføres fra DTU til Virksomheden. Samtidig er en meget veldefineret afgrænsning af Field væsentlig og nødvendig
af hensyn til DTU’s muligheder for at forske videre og tiltrække forskningsmidler fra tredjemand.]

6.

Rettigheder og ejerskab hertil

6.1

Baggrundsviden tilhører den Part, som har bragt den pågældende Baggrundsviden ind i Ph.d.-projektet.

6.2

Forgrundsviden, som genereres af den Ph.d.-studerende og/eller Hovedvejleder tilkommer DTU. Forgrundsviden,
som den Ph.d.-studerende genererer under et midlertidigt ophold hos Virksomheden, tilkommer ligeledes DTU.

6.3

Forgrundsviden, som genereres af Virksomhedsvejleder i forbindelse med Ph.d.-projektet, tilkommer
Virksomheden.

6.4

Forgrundsviden, som genereres af den Ph.d.-studerende, Hovedvejleder og/eller Virksomhedsvejleder i fællesskab,
tilhører Parterne i et sameje, hvor hver Parts ideelle andel svarer til Partens forholdsmæssige intellektuelle bidrag til
den fælles Forgrundsviden. Enhver råden over fælles Forgrundsviden kræver en forudgående, skriftlig aftale mellem
Parterne, medmindre andet fremgår af Aftalen.

6.5

Hvis DTU beslutter sig for at licensere eller overdrage Forgrundsviden i form af [patenterbare opfindelser/
software/brugsmodeller] genereret af den Ph.d.-studerende og/eller Hovedvejleder indenfor Field, er DTU
forpligtet til skriftligt at fremsætte tilbud til Virksomheden om at indgå i loyale forhandlinger herom på
markedsvilkår. Hvis Virksomheden afslår dette tilbud eller ikke reagerer inden for en frist på 42 kalenderdage fra
datoen for tilbuddet, bortfalder Rettighedsoptionen, og DTU er herefter berettiget til at tilbyde rettighederne til
tredjemand.

6.6

Hvis DTU ønsker at indgå aftale med tredjemand på vilkår, som er væsentligt mere fordelagtige end de vilkår, som
DTU har tilbudt Virksomheden, er DTU forpligtet til at gå tilbage til Virksomheden og fremsætte tilsvarende tilbud til
denne. Hvis Virksomheden også afslår dette tilbud eller ikke reagerer inden 14 kalenderdage fra datoen for
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tilbuddets fremsættelse, har Virksomheden ikke krav på et nyt tilbud, uanset hvilke vilkår, der måtte blive aftalt
med tredjemand. DTU er således herefter berettiget til at indgå aftale med tredjemand.
6.7

Når Ph.d.-projektet er afsluttet, er DTU berettiget til frit at gøre brug af Forgrundsviden genereret i Ph.d.-projektet,
inden for ethvert videnskabeligt område i forbindelse med DTU’s ikke-kommercielle forskningsmæssige aktiviteter
og undervisning. Dette indebærer, at DTU må videreudvikle Forgrundsviden uden begrænsninger i ethvert omfang
og inden for ethvert videnskabeligt område, uanset om der er sket rettighedsoverdragelse, jf. punkt 6.5.

7.

Hemmeligholdelse

7.1

De Fortrolige Informationer, som Parterne udveksler i Ph.d.-projektet, må udelukkende anvendes til
gennemførelsen af Ph.d.-projektet.

7.2

Parterne er forpligtet til at hemmeligholde Fortrolige Informationer, således at denne information ikke kommer til
uvedkommende tredjemands kundskab. En Part er forpligtet til at sikre, at personer, som Parten involverer i Ph.d.projektet, pålægges samme hemmeligholdelsespligt som Parten selv.

7.3

Hemmeligholdelsespligten i punkt 7.2 omfatter ikke information og viden, som
•

på tidspunktet for modtagelsen er eller senere bliver offentligt tilgængelig uden at dette skyldes den
modtagende Parts tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale,

•

allerede på modtagelsestidspunktet var retmæssigt i den modtagende Parts besiddelse uden
hemmeligholdelsesrestriktioner,

•

er modtaget fra en tredjemand, som fremstod som berettiget til retmæssigt at videregive informationen,
eller

•
7.4

er udviklet uafhængigt af Ph.d.-projektet af den modtagende Part.

I tilfælde af uenighed mellem Parterne, påhviler det den modtagende Part at bevise, at modtagne informationer er
omfattet af punkt 7.3.

7.5

Bliver Fortrolige Informationer, som er udvekslet i medfør af Aftalen, omfattet af love eller bekendtgørelser,
offentligretlige afgørelser, domme, processuelle regler, kendelser m.v., som pålægger den modtagende Part at
videregive informationen helt eller delvist, skal den modtagende Part straks orientere den afgivende Part herom.
Videregivelse, som pålægges den modtagende Part i overensstemmelse med ovenstående, betragtes ikke som
tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale.

7.6

Hemmeligholdelsespligten efter denne bestemmelse ophører 3 år efter Ph.d.-projektet er afsluttet. Hvis Ph.d.projektet ophører før tid, løber 3 års fristen fra det faktiske ophørstidspunkt.

8.

Offentliggørelse og forsvar

8.1

Hver Part er berettiget til at offentliggøre sin egen Forgrundsviden. Ingen af Parterne må offentliggøre
Forgrundsviden, der tilhører en anden Part. Forgrundsviden, som tilhører Parterne i fællesskab, kan offentliggøres
af den ene Part alene, såfremt den anden Part ikke ønsker at deltage i offentliggørelsen.
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8.2

Parterne har pligt til at orientere hinanden om enhver påtænkt offentliggørelse af Forgrundsviden og skal forinden
offentliggørelse fremsende den påtænkte publikation til den anden Part. Den anden Part kan derefter i indtil 30
kalenderdage efter modtagelsen kræve offentliggørelsen udskudt i op til 3 måneder fra modtagelsen, hvis Parten
godtgør, at udskydelsen har betydning for Partens mulighed for at opnå immaterialretlig beskyttelse af egen
Forgrundsviden eller fælles Forgrundsviden. Efter udløbet af den ovennævnte frist, kan offentliggørelsen ikke
længere kræves udskudt.

8.3

Det fremgår af ph.d.-bekendtgørelsen, at den Ph.d.-studerende er underlagt en formidlingsforpligtelse, for så vidt
angår Forgrundsviden, der udspringer af Ph.d.-projektet. Virksomheden respekterer derfor, at den Ph.d.-studerende
frit kan publicere den i Ph.d.-projektet genererede Forgrundsviden, forudsat at hemmeligholdelsespligten i medfør
af punkt 7 overholdes. Dette gælder uanset om Forgrundsviden tilhører Virksomheden.

8.4

Virksomheden accepterer, at den Ph.d.-studerende for at opnå ph.d.-graden skal kunne forsvare sin ph.d.afhandling offentligt. Dele af ph.d.-afhandlingen kan, hvis dette er relevant i forhold til Virksomhedens Fortrolige
Informationer, betragtes som fortrolig. Bedømmelsen af forsvaret og ph.d.-afhandlingen, samt tildelingen af ph.d.graden skal ske på baggrund af den offentlige del af ph.d.-afhandlingen.

8.5

Det tilkommer alene DTU at beslutte, hvornår offentliggørelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen skal finde sted.
Ph.d.-forsvaret skal finde sted inden 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen. Forsvaret af ph.d.afhandlingen kan udskydes, såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Virksomhedens mulighed for at patentere
en opfindelse. Såfremt sådan udskydelse sker efter Virksomhedens ønske, skal Virksomheden betale den Ph.d.studerendes aktuelle, rimelige og dokumenterede løn i denne periode indtil genoptagelse af forsvaret af ph.d.afhandlingen, forudsat at udgifterne hertil ikke allerede er indeholdt i budgettet, jf. Bilag 2. En udskydelse af
forsvaret forudsætter en aftale mellem den Ph.d.-studerende og DTU, herunder om tidspunktet for forsvarets
afholdelse.

8.6

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen skal finde sted på DTU.

9.

Bedømmelsesudvalg

9.1

DTU skal godkende den samlede ph.d.-uddannelse og tildele ph.d.-graden efter ph.d.-afhandlingen og forsvaret er
bedømt egnet ved en offentlig forsvarshandling.

9.2

Bedømmelsesudvalget nedsættes af DTU. Bedømmelsesudvalget foretager alene sin bedømmelse på baggrund af
den offentlige del af ph.d.-afhandlingen, ligesom forsvaret alene omhandler denne del.

10.

Almindelige bestemmelser

10.1

Administrationen af ph.d.-uddannelsen finder sted i henhold til de til enhver tid gældende regler og retningslinjer,
for tiden Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (LBK nr. 210 af 17. marts 2009), bekendtgørelse
om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) og DTU’s regler for erhvervelse af ph.d.graden, jf. ph.d.-vejledningen i Bilag 3.

11.

Offentlighed om samarbejdet

11.1

DTU er berettiget til at offentliggøre oplysninger om Ph.d.-projektets titel, projektdeltagerne og størrelsen af den
private finansiering uden forudgående skriftlig tilladelse.
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11.2

Virksomheden må ikke anvende DTU’s navn eller henvise til DTU i kommercielt øjemed uden DTU’s forudgående,
skriftlige tilladelse.

12.

Interessekonflikter

12.1

Parterne skal oplyse hinanden om enhver interessekonflikt. Såfremt en Part bliver bekendt med eller har mistanke
om en opstået interessekonflikt, skal Parten uden ugrundet ophold orientere den anden Part herom med henblik
på, at Parterne finder en løsning i fællesskab. DTU kan blive pålagt at offentliggøre oplysninger om
interessekonflikter, eksempelvis i forbindelse med offentliggørelse af Forgrundsviden, jf. punkt 8. Virksomheden
accepterer, at DTU efterkommer et sådant krav.

13.

Ansvar

13.1

DTU påtager sig intet ansvar over for Virksomheden, herunder for at Ph.d.-projektet fører til et bestemt ønsket
resultat.

13.2

Virksomheden forpligter sig til at skadesløsholde DTU for ethvert erstatningskrav fra tredjemand, som måtte følge
af Virksomhedens kommercielle anvendelse af Ph.d.-projektets Forgrundsviden begrundet i reglerne om
produktansvar.

14.

Aftalens løbetid og opsigelse

14.1

Denne Aftale træder i kraft ved den Ph.d.-studerendes indskrivning på DTU og er gældende, indtil afslutningen af
uddannelsesforløbet med det offentlige forsvar. I denne periode er Aftalen uopsigelig fra begge Parters side, med
mindre den Ph.d.-studerende afbryder studiet, eller studiet afbrydes i henhold til ph.d.-vejledningens regler om
manglende opfyldelse af krav om faglig aktivitet.

15.

Ændring og genforhandling af Aftalen

15.1

Aftalen kan alene ændres, hvis en sådan ændring forudgående godkendes skriftligt af de af Parterne dertil
bemyndigede.

16.

Deltagelse i andre projekter

16.1

Parterne påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger af nogen art over for hinanden i medfør af denne Aftale.

16.2

Denne Aftale lægger ingen begrænsninger på den Ph.d.-studerendes mulighed for at tage ansættelse i andre
virksomheder efter ph.d.-graden er opnået eller på DTU’s muligheder for at samarbejde med andre virksomheder.

17.

Gyldighed

17.1

Hvis en bestemmelse i Aftalen ikke kan håndhæves eller må anses for at være ugyldig, berøres Aftalens øvrige
bestemmelser ikke heraf. Parterne skal indlede forhandlinger med henblik på at erstatte bestemmelsen med en
tilsvarende bestemmelse, som kan håndhæves og er gyldig, hvor dette er muligt.

Samarbejdsaftale – Ph.d. – Ansættelse på DTU - [Parter/Projektnavn] af [dato]

7 af 8

18.

Lovvalg og værneting

18.1

Denne Aftale er underlagt dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte føre til
anvendelsen af et andet lands ret.

18.2

Opstår der en tvist mellem Parterne i forbindelse med denne Aftale, herunder vedrørende fortolkning og
anvendelse af Aftalen, skal Parterne loyalt indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

18.3

Er det ikke muligt at løse tvisten inden 30 kalenderdage efter forhandlinger herom er indledt, kan Parterne, hvis de
er

enige

herom,

henvise

tvisten

til

løsning

ved

mediation

ved

Mediationsinstituttet

(www.mediationsinstituttet.com) efter Mediationsinstituttets regler.
18.4

Kan Parterne ikke blive enige om at henvise tvisten til løsning ved mediation inden 7 kalenderdage, eller viser det
sig umuligt at løse tvisten ved mediation 30 kalenderdage efter henvisningen af denne til Mediationsinstituttet, skal
tvisten behandles ved Retten i Lyngby som første instans.

19.

Bilag

Bilag 1:

Ph.d.-projektbeskrivelse

Bilag 2:

Budget og betalingsplan

Bilag 3:

Ph.d.-vejledningen

20.

Underskrifter

Aftalen underskrives af de tegningsberettigede personer for hver Part.
For DTU

For Virksomhed

Sted:

Sted:

Den

/

[Navn, Titel]

20

Den

/

20

[Navn, Titel]
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BILAG 1
Ph.d.-projektbeskrivelse
[HUSK

at

både

formålet

med

projektet

og

projektbeskrivelse
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skal

fremgå

af

dette

bilag.]

BILAG 2
Budget og betalingsplan
DTU’s almindelige betalingsbetingelser er 30 kalenderdage regnet fra DTU’s fremsendelse af korrekt faktura.
[Faktura fremsendes elektronisk til Virksomhederne i OIOUBL format, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om
information i og transport af OIOUBL elektronisk regning, jf. lovbekendtgørelsen nr. 798 af 28. juni 2007 om betaling til det
offentlige. Dette gælder ikke for faktura til udenlandske virksomheder.
Bevirker forhold hos DTU, at en Virksomhed ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Virksomheden ikke
gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge.]
Alternativ til elektronisk fakturering: [DTU fremsender en faktura via almindelig post/e-mail.]
Alle henvendelser vedr. bogholderi såsom rykkere og lignende skal være påført fakturanummer.
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BILAG 3
Ph.d.-vejledningen
Ph.d.-vejledningen: http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd/Phd_guide
Bilaget findes kun som elektronisk og indeholder informationer fra Ph.d.-kontoret på DTU
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