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Avtal vid anställning av adjungerad universitetsadjunkt, Enskild sektor

Mellan Uppsala universitet (UU) och företaget (AB) …………………….…………...
…….…………………………………………………………………………………………
har denna dag träffats följande avtal angående samverkan genom anställning av
(NN)…………………………………………………………………………………………
som adjungerad universitetsadjunkt i ämnet
………………………………………………………

1.
Anställning
UU ska anställa NN, anställd vid AB, som adjungerad universitetsadjunkt enligt fr o m
201…-….-i ämnet
………………………………………………………………………………………………
tills vidare, dock längst t o m 201...-...-.,.. Anställningen kan förnyas.
Anställningen tidsbegränsas med stöd av Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad
lärare, 14 december 2011, § 3.
2.
NN:s lön och andra kostnader
NN skall ha rätt att under den tid som anges i p 8 avsätta xx % av sin anställning vid AB
för verksamheten som adjungerad universitetsadjunkt vid UU. Inget avdrag från NN:s
ordinarie lön vid AB skall därvid göras. AB skall också svara för andra kostnader förenade
med denna anställning, avseende t ex resor m m, men endast om behovet av ett visst utlägg
har bekräftats av ansvarig chef på berörd institution och kostnaden i förväg godkänts av
ansvarig chef på AB.
3.
UU:s åtagande
För NN:s verksamhet vid UU åtar sig UU att tillhandahålla erforderliga resurser inklusive
lokaler och teknisk utrustning samt tillse att anställnings- och tjänstgöringsförhållanden är i
enlighet med gällande lagar, bestämmelser och avtal inom utbildningssektorn.
4.
NN:s verksamhet
NN:s verksamhet vid UU skall bedrivas inom områdena ……………………………. och
omfatta undervisning inom adjunktskapets ansvarsområde. (Anpassas till vad som
överenskommits.)
NN är härvid införstådd med att gränsdragningsproblem kan uppstå i verksamheten och
förbinder sig att i sådana fall samråda med prefekten.
5.

Resultat
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Äganderätt till resultat som eventuellt uppkommer med stöd av finansiering enligt detta
avtal tillkommer AB. UU har dock rätt att fritt utnyttja resultaten för forskning, utveckling
och undervisning.
Sådana resultat får fritt publiceras i enlighet med gällande vetenskaplig praxis och i övrigt
utnyttjas i parternas utvecklings- och forskningsarbete. AB:s rätt till skydd av
företagshemligheter skall dock iakttagas. På begäran av AB skall publicering eller annan
spridning av projektresultat kunna uppskjutas under högst 3 månader efter begäran om
publicering för att immaterialrättsligt skydd av projektresultat skall kunna erhållas.
6.
Sekretess
Parterna är införstådda med att offentlighetsprincipen gäller för UU. Undantag härifrån kan
endast ske i den utsträckning offentlighets- och sekretesslagen medger. Information
rörande AB som kommer till UU:s kännedom som en konsekvens av detta avtal och som
inte redan är allmänt känd eller på annat sätt känd för UU skall behandlas konfidentiellt
och får inte utan AB:s skriftliga medgivande delges tredje man eller användas för annat
ändamål än för genomförandet av åtaganden i enlighet med detta avtal. Ovanstående
åtagande gäller under avtalstiden och fem (5) år därefter.
7.
Avtalstid
Avtalet gäller från och med tillträdesdagen enligt p 1 och tills vidare så länge NN är
anställd vid AB och innehar anställning som adjungerad universitetslektor vid UU, dock
längst t o m 201…-..-...
I samband med prövning av frågan om förnyad anställning av NN som adjungerad
universitetslektor skall även frågan om förlängning av villkoren i detta avtal prövas.
8.
Tvist
Tvist angående detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Uppsala.
9.
Godkännande
Detta avtal skall godkännas av NN.
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