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INNGANGUR
Háskólar eru lykiluppspretta og drifkraftur nýsköpunar í nútímasamfélögum. Hlutverk 

Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og 

lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag. Þetta endurspeglast í áherslu háskólans á sterk 

tengsl við innlent og alþjóðlegt atvinnulíf, byggðum á heilindum og gagnkvæmri virðingu, 

til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Háskólinn tekur þannig virkan þátt í mótun og þróun 

atvinnulífs og samfélags, og vinnur að því að uppfylla þörf fyrir sérhæfða þekkingu gegnum 

menntun, rannsóknir, nýsköpun, þróun og umræðu. Samvinna við atvinnugreinar, fyrirtæki, 

stofnanir og aðra samstarfsaðila gegnir lykilhlutverki við framkvæmd þessarar stefnu.

Háskólinn í Reykjavík leitast við að koma á samstarfi með eins hnökralausum og skilvirkum hætti 

og mögulegt er. Aðalmarkmið háskólans í þessu ferli er að styðja við miðlun þekkingar og tækni.

Í þessu riti er farið yfir almennar meginreglur um samstarf háskólans við samstarfsaðila. 

Upplýsingarnar eru hvoru tveggja fyrir starfsfólk HR og samstarfsaðila. Þetta er 

gert til að allir hafi sameiginleg viðmið við upphaf samstarfs af ólíku tagi.

Ritið má sækja á vef HR á slóðinni www.ru.is/atvinnulif/ ásamt nánari upplýsingum. Verkefnastjóri 

atvinnulífstengsla veitir frekari upplýsingar ef þörf er á og þjónar sem tengiliður í upphafi viðræðna.
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TRÚNAÐUR OG BIRTINGALMENNAR MEGINREGLUR

TRÚNAÐUR
Einkafyrirtæki vilja gjarnan vernda trúnaðarupplýsingar til að viðhalda samkeppnisstöðu. 

Háskólanum er aftur á móti skylt að miðla rannsóknarniðurstöðum sínum til samfélagsins

sem hefur beint eða óbeint lagt af mörkum til fjármögnunar rannsóknanna. 

Afstöðu beggja verður að taka til skoðunar í trúnaðarsamningum.

Almennt skal trúnaður um  viðkvæmar upplýsingar ekki ná yfir lengra tímabil en þrjú ár

frá lokum samstarfsverkefnis. Þetta tímabil má vera lengra, eða ótakmarkað, þegar tilteknar

aðstæður réttlæta framlengingu þess.

BIRTING
Háskólinn kappkostar að birta eins mikið og mögulegt er. Á hinn bóginn munu einkafyrirtæki að

jafnaði starfa samkvæmt meira takmarkandi birtingarstefnu - þó að þau geti einnig haft hag

af því að birta rannsóknarniðurstöður.

Almenna reglan er að rannsóknarniðurstöður verði birtar en að birtingunni megi fresta 

að beiðni samstarfsaðilans. Samstarfsaðilinn fær 30 daga til að gera athugasemdir við 

tillögu um birtingu og leyfist að fresta birtingunni um allt að þrjá mánuði. Semja má um 

frekari frestun þegar nauðsyn krefur vegna skýrra sameiginlegra viðskiptahagsmuna.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni 

og lífsgæði fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélagið í heild. Leiðarljós háskólans í 

þeirri vinnu eru gott siðferði, sjálfbærni og ábyrgð. Háskólinn fylgir öllum viðeigandi 

lögum og reglum í vinnu sinni, þ.m.t. lögum um háskóla (63/2006).

 

Eftirfarandi almennar meginreglur eru leiðbeinandi í samskiptum við samstarfsaðila:

• Háskólinn er einn lögaðili. Þetta þýðir að samstarfsaðilar gera samninga við

 Háskólann í Reykjavík – ekki við einstaka fræðimenn, rannsóknarmiðstöðvar,

 rannsóknarstofur, stofnanir eða akademískar deildir. Samstarfsaðilar uppfylla því

 sömu rammaskilyrði óháð því hvaða stjórnunareining tekur þátt í samstarfinu.

• Skrifstofa rektors er ábyrg fyrir gerð samstarfssamninga milli háskólans og samstarfsaðila

 og ætti aðkoma hennar að hefjast eins fljótt og mögulegt er. Viðeigandi heimild

 rektors verður að fást áður en skrifað er undir samstarfssamning fyrir hönd háskólans.

• Í öllum samningum sem háskólinn gerir er forkrafa að fræðimenn hans

 geti birt niðurstöður sínar og notað þær í rannsóknartilgangi.

• Háskólinn í Reykjavík fylgir meginreglum sanngjarnra viðskiptahátta. Sérstaklega

 skal nefna að háskólinn gerir samninga á grundvelli sanngjarnra markaðskjara

 og forðast að veita hagstæðari meðferð tilteknum fyrirtækjum eða að þjóna

 einkahagsmunum. Þetta á sérstaklega við um samninga sem varða hugverkaréttindi.

• Fræðimönnum sem starfa við háskólann er skylt að skýra háskólanum frá

 rannsóknarniðurstöðum sem mögulega má nýta í viðskiptaskyni,

 samkvæmt stefnu háskólans um hugverkaréttindi og í samræmi við ákvæði

 laga nr. 72/2004 um uppfinningar  starfsmanna. Háskólinn ákveður þvínæst

 hvort hann vilji öðlast réttindi til viðkomandi rannsóknarniðurstaðna.

• Háskólinn mun styðja við árangursríka markaðsvæðingu rannsóknarniðurstaðna

 og annarra hugverka sem eru yfirfærð til samstarfsaðila.
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SAMSTARF MEÐ HÁSKÓLANUM Í REYKJAVÍK FJÁRMAGNAÐIR SAMSTARFSSAMNINGAR
Fjármagnaðir samstarfssamningar (e. co-financed collaboration agreements)  eru 

samningar þar sem bæði háskólinn og samstarfsaðilinn leggja af mörkum til verkefnisins, 

s.s. fjármagn, aðstöðu, búnað, verkþekkingu, þjónustu eða tíma. Slíkir samningar geta 

náð yfir samstarf í rannsóknum, menntun og öðrum tegundum þekkingarmiðlunar.

Helstu meginreglur:

• Báðir aðilar eiga rétt til sameiginlegra rannsóknarniðurstaðna verkefnisins.

 Niðurstöðurnar má einnig birta, jafnvel þó að samstarfið leiði ekki til þeirra

 niðurstaðna sem annar eða báðir aðilarnir höfðu vonast eftir.

• Verkefnin eru hluti af venjulegum verkefnum viðkomandi deildar og í samræmi

 við heildarmarkmið háskólans um rannsóknir, kennslu og þekkingarmiðlun.

• Háskólinn tryggir að hlutaðeigandi fræðimenn geti áfram sinnt rannsóknum á

 viðkomandi sviði eftir að samningur hefur verið gerður við samstarfsaðilann og að

 fræðimenn hafi frelsi til að vinna með öðrum fyrirtækjum og stofnunum.

• Samstarfsaðilinn getur fengið aðgang að leyfi fyrir eða keypt niðurstöður

 verkefnisins, eftir framlagi hvers og eins til viðkomandi niðurstaðna.

• Ef samstarfið felur í sér stuðning við styrktar stöður eða nemendastyrki þurfa

 samningarnir að uppfylla skilyrði fyrir slíku samstarfi.

Samþykki:

Skrifstofa rektors og forsetar viðkomandi deilda, ef það á við.

Undirritun:

Rektor eða deildarforseti. Ef tvær eða fleiri deildir taka þátt í samstarfinu ætti

samningurinn að vera undirritaður af rektor háskólans.

Í lagalega bindandi samstarfssamningi er mikilvægt að skýrt sé við hvern samningurinn er gerður. 

Við Háskólann í Reykjavík ákveður skrifstofa rektors mörkin milli háskólans sem stofnunar og 

starfsfólks háskólans, svo samstarfsaðilar hafi skýran skilning á hvenær samningur er gerður við 

opinbera rannsóknarstofnun (háskólann) og hvenær hann er gerður við einstakling (fræðimanninn).

Skrifstofa rektors gerir og samþykkir alla samninga við samstarfsaðila sem kunna 

að tengjast hugverkaréttindum (fyrirliggjandi eða framtíðarréttindum). Skrifstofa 

rektors tryggir einnig að allir samningar og samkomulög séu undirrituð af starfsfólki 

háskólans með umboð til þess. Skrifstofa rektors skýrir innri mál sem varða eignarhald 

og tryggir að háskólinn geri samninga samkvæmt lögum og reglum.

Fræðimenn sem starfa við Háskólann í Reykjavík geta ekki gert bindandi samninga eða 

hafið bindandi samstarf fyrir hönd háskólans. Samningur er einungis gildur ef samningsaðili 

með umboð hefur undirritað hann. Í flestum tilvikum hefur einungis rektor eða deildarforseti 

heimild til að gera samning fyrir hönd háskólans. Ávallt verður að upplýsa skrifstofu 

rektors skriflega um samninga og fyrst verður að fá viðeigandi heimild frá rektor.

Á eftirfarandi síðum er farið yfir algengustu samningana sem Háskólinn í Reykjavík gerir við 

samstarfsaðila, og sem verða að vera samþykktir og/eða gerðir af skrifstofu rektors.

• Fjármagnaðir samstarfssamningar 

• Samningar um verkefni 

• Samningar um rannsóknir og þjónustu 

• Styrkt námskeið og verkefni nemenda 

• Leyfissamningar

• Nemendastyrkir 

• Styrktar stöður 

• Styrkt verkefni

• Samningar um nýtingu á efni 

• Samningar um meðhöndlun trúnaðarupplýsinga 

Ógreidd verkefni nemenda og starfsnám eru í höndum viðkomandi akademískra deilda, sem skulu 

þó ávallt upplýsa verkefnastjóra atvinnulífstengsla áður en samkomulag um slík verkefni er gert.
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SAMNINGAR UM VERKEFNI
Samningar um verkefni (e. consortium agreements) eru samningar þar sem margir aðilar 

hyggjast starfa saman að fjármögnuðu rannsóknarverkefni, t.d. ESB verkefnum, verkefnum

Tækniþróunarsjóðs og stórum samstarfsverkefnum sem fjármögnuð eru af einkaaðilum

og/eða opinberum aðilum.

Helstu meginreglur:

• Eignarhald hugverka fer til þess/þeirra aðila sem fundu upp viðkomandi hugverk.

• Viðskiptaaðilar í samstarfinu eiga forgangsrétt til markaðsvæðingar.

• Viðskiptaaðilar greiða þóknun til eiganda hugverksins.

• Kostnaður sem tengist vernd hugverka og frekari þróun er greiddur

 af viðkomandi viðskiptaaðilum.

• Birtingar eru venjulega sameiginlegar birtingar allra samstarfsaðila.

• Samstarfsaðili kann að eiga rétt á að mótmæla birtingu við tilteknar aðstæður.

Margvíslegar aðstæður kunna að koma upp þegar hópur háskóla og viðskiptaaðila framkvæmir 

rannsóknir og erfitt að ná yfir allar mögulegar breytur í einni staðlaðri samningsgerð.Því er mjög 

mikilvægt að skýra öll skilyrði sem varða hugverk og birtingu eins fljótt og mögulegt er í samstarfinu.

Samþykki:

Skrifstofa rektors og forsetar viðkomandi deilda, ef það á við.

Undirritun:

Rektor eða deildarforseti.

SAMNINGAR UM RANNSÓKNIR OG ÞJÓNUSTU
Samningar um rannsóknir og þjónustu (e. collaboration agreements on contract research and 

services) eru samningar þar sem samstarfsaðili vill að háskólinn leysi tiltekið rannsóknar- eða 

þjónustumiðað verkefni. Með slíkum samningum fá fyrirtæki einstakt tækifæri til að takast á 

hendur verkefni sem krefjast sérstaks búnaðar eða hæfni sem er til staðar í rannsóknarumhverfi 

háskólans, og fá aðgang að nýrri, rannsóknarmiðaðri þekkingu. Samstarf um rannsóknir 

og þjónustu er einnig þekkt sem umbeðnar rannsóknir (e. commissioned research).

Helstu meginreglur:

• Rannsóknirnar og þjónustan verða að tengjast öðrum verkefnum háskólans.

• Beinn og óbeinn kostnaður háskólans verður að vera greiddur meðan á

 verkefninu stendur, þ.m.t. stjórnsýslukostnaður (fastakostnaður).

• Samstarfsaðilinn getur haft áhrif á viðfangsefni rannsóknarinnar og gerð

 verkefnisáætlunar en ekki niðurstöður eða uppgötvanir.

• Réttindi til rannsóknarniðurstaðna tilheyra samstarfsaðilanum.

• Fræðimenn háskólans eiga rétt á að birta rannsóknarniðurstöðurnar, nema

 annað sé tekið fram í samningnum.

• Tryggja þarf samþykki hlutaðeigandi deildar og akademískra starfsmanna

 áður en bindandi samningur er gerður.

• Hlutaðeigandi fræðimenn fylgja vísindalegum heilindum og siðferði í vinnu sinni.

Samstarfsaðilar mega óska eftir ráðgjafarþjónustu beint frá fræðimanni sem vinnur hjá 

Háskólanum í Reykjavík. Það er þá á ábyrgð fræðimannsins og samstarfsaðilans að ná samningi 

en samningurinn verður að vera í samræmi við allar reglur háskólans um ytri störf akademískra 

starfsmanna. Ef samningarnir varða lagaleg réttindi innan rannsóknarsviðs fræðimannsins, verður 

þátttaka háskólans að vera tryggð með formlegum samningi um samningsbundnar rannsóknir.

Samþykki:

Skrifstofa rektors og forsetar viðkomandi deilda.

Undirritun:

Rektor eða deildarforseti.
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STYRKT NÁMSKEIÐ OG VERKEFNI NEMENDA
Styrkt námskeið og verkefni nemenda (e. sponsored student courses and projects) varða 

samninga þar sem samstarfsaðili styrkir að hluta eða öllu leyti sérstök námskeið eða verkefni 

sem nemendur vinna sem hluta af sínu námi. Slíkir samningar gefa samstarfsaðilum kost 

á að fá nemendur til að vinna að tilteknum verkefnum eða vandamálum undir leiðsögn 

akademískra starfsmanna HR. Athugið að starfsnámssamningar og kennsla sem sinnt 

er af utanaðkomandi sérfræðingum fellur ekki undir þessa tegund samstarfs.

Helstu meginreglur:

• Verkefnið eða námskeiðið verður að vera eðlilegur hluti af námi nemandans og

 verður að uppfylla hæfniviðmið viðkomandi námskeiðs eða verkefnis.

• Styrkurinn getur verið í formi fjármagns, búnaðar, sérþekkingar eða annarra þátta.

 Stærð styrksins veltur á því virði sem verkefnið eða námskeiðið hefur fyrir

 samstarfsaðilann, þeim kostnaði sem í því felst og stærð viðkomandi nemendahóps.

• Samstarfsaðilinn á rétt á að nota allar lokaafurðir sem námskeiðið eða verkefnið skilar.

 Samstarfsaðilinn skal vekja athygli á framlagi háskólans og nemendanna ef fjallað

 er um afurðir starfsins á hvers kyns miðlum.

• Hugverkaréttindi vegna niðurstaðna sem námskeiðið eða verkefnið skilar tilheyra þeim

 sem hlut eiga að máli, þ.e. nemendunum og háskólanum. Hinsvegar má semja fyrirfram um

 mögulegt tilkall samstarfsaðilans til hluta hugverksins. Nemendur þurfa að fallast á

 fyrirkomulagið áður en þeir hefja námskeiðið eða verkefnið.

Samþykki:

Skrifstofa rektors og forsetar viðkomandi deilda, ef það á við.

Undirritun:

Rektor eða deildarforseti.

LEYFISSAMNINGAR
Leyfissamningar (e. license agreements) veita samstarfsaðilum réttindi til uppfinningar eða vöru 

sem er sköpuð innan háskólans. Slíkur samningur er venjulega gerður í kjölfar þess að fræðimaður 

háskólans skýrir frá uppfinningu sem háskólinn öðlast réttindi til samkvæmt stefnu háskólans um 

hugverkaréttindi. Skrifstofa rektors leitast eftir því að markaðsvæða uppfinninguna með einum eða

fleiri leyfissamningum sem gerðir eru við íslensk og/eða alþjóðleg fyrirtæki. Leyfissamningar geta

ýmist veitt einkarétt eða ekki. Einkaréttur getur byggst á landfræðilegu svæði og/eða tilteknu

notkunarsviði.

Helstu meginreglur:

• Háskólinn verður að tryggja að samstarfsaðilinn hafi hug á að hagnýta uppfinninguna og veitir

 samstarfsaðilanum leyfi á því sviði (eða sviðum) þar sem hann ætlar sér að hagnýta leyfið.

• Háskólinn semur um viðskiptaskilmála fyrir leyfissamninginn samkvæmt kjörum

 markaðarins, þ.m.t. eignarhluti og/eða þóknun til háskólans þegar samstarfsaðilinn

 byrjar að afla tekna á grundvelli uppfinningar háskólans.

• Háskólinn mun skipta hreinum tekjum sínum milli uppfinningamannsins/-mannanna,

 viðkomandi akademískrar deildar/deilda og háskólans, í samræmi við tiltekna

 samninga og stefnu háskólans um hugverkaréttindi.

• Háskólinn mun tryggja að fræðimaðurinn/-mennirnir geti haldið áfram að sinna rannsóknum

 innan viðkomandi rannsóknarsviðs eftir að skrifað hefur verið undir leyfissamninginn

 við samstarfsaðilann.

Samningagerð:

Skrifstofa rektors.

Undirritun:

Rektor.
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NEMENDASTYRKIR
Samningar vegna nemendastyrkja (e. fully funded studentships) eru gerðir þegar 

fyrirtæki vill styðja við vinnu og rannsóknir nemanda í meistara- eða doktorsnámi. 

Stuðningurinn getur verið fyrir lokaritgerð eingöngu eða námið í heild.

Helstu meginreglur:

• Beinn og óbeinn kostnaður háskólans verður að vera greiddur meðan á verkefninu

 stendur, þ.m.t. stjórnsýslukostnaður (fastakostnaður).

• Skriflegur samningur um hugverkaréttindi verður að liggja fyrir milli styrktaraðilans

 og akademísku deildarinnar sem nemandinn útskrifast frá.

• Skriflegur samningur verður að liggja fyrir milli háskólans, leiðbeinandans og nemandans

 þar sem umbun fyrir hvern aðila er skýrð, þegar (og ef) uppfinning hlýst af verkefninu. 

Samþykki:

Skrifstofa rektors og forsetar viðkomandi deilda.

Undirritun:

Forseti deildar nemandans.

STYRKTAR STÖÐUR
Samningar um styrktar stöður (e. endowed positions) eru gerðir þegar samstarfsaðili úr 

atvinnulífinu leggur af mörkum fjármagn í þeim tilgangi að skapa styrkta stöðu, prófessorsstöðu

eða stöður akademískra starfsmanna og þar með stofna til rannsókna og náms sem

háskólinn og samstarfsaðilinn hafa gagnkvæman hag af.

Helstu meginreglur:

• Ekki verður um að ræða sjálfkrafa rétt til neinna hugverkaréttinda sem fræðimenn

 í slíkum stöðum skapa, að undanskilinni opinberri viðurkenningu, t.d. í titlinum,

 þar sem litið er á fjármagnið sem gjöf.

• Ráðningarferlið verður í samræmi við starfsvenjur háskólans og verður starfslýsingu og

 kröfum um hæfi dreift innanlands og/eða alþjóðlega eins og við á.

• Háskólanum ber að birta upplýsingar um einkafjármögnun og því þarf fyrirtækið að

 samþykkja að viðeigandi upplýsingar séu birtar samkvæmt viðeigandi lagaákvæðum.

• Akademískt frelsi starfsmanna er frumskilyrði og samstarfsaðilinn verður að staðfesta

 vilja sinn til að vernda fræðimann í styrktri stöðu gegn allri ritskoðun eða hömlum

 sem kynnu að hafa truflandi áhrif á þá skyldu hans að leita sannleikans í rannsóknum.

Samþykki:

Skrifstofa rektors.

Undirritun:

Rektor.
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STYRKIR TIL HÁSKÓLANS
Samningar um styrki til háskólans (e. industry sponsorships) eru gerðir þegar samstarfsaðili 

veitir fjárhagslegt framlag til háskólans til stuðnings grunnstarfsemi hans. Slíkur styrkur getur 

ýmist verið í eitt skipti eða samfelldur stuðningur til lengri tíma. Samningurinn er gerður 

milli styrktaraðila annars vegar og skrifstofu rektors hins vegar fyrir hönd þeirrar miðstöðvar, 

rannsóknarstofu, stofnunar, deildar eða stjórnsýslueiningar sem tekur við framlaginu.

Helstu meginreglur:

• Framlagið verður að staðfesta með skriflegum samningi.

Samþykki:

Skrifstofa rektors.

Undirritun:

Rektor.

SAMNINGAR UM NÝTINGU Á EFNI
Samningar um nýtingu á efni  (e. material transfer agreements) eru notaðir þegar fyrirtækið og

háskólinn vilja skiptast á efni. Háskólinn leggur áherslu á að vernda þá þekkingu sem fræðimaður

háskólans deilir með samstarfsaðilanum og tryggir að samningurinn hamli ekki frekari

rannsóknum og markaðsvæðingu í framtíðinni.

Samþykki:

Skrifstofa rektors.

Undirritun:

Deildarforseti.

 

SAMNINGAR UM MEÐHÖNDLUN TRÚNAÐARUPPLÝSINGA
Samningar um meðhöndlun trúnaðarupplýsinga (e. non-disclosure agreements / confidentiality 

agreements) eru notaðir þegar samstarfsaðili og fræðimenn háskólans vilja skiptast

á þekkingu sem tengist tilteknu rannsóknarverkefni og mikilvægt er að þekkingin sé trúnaðarmál.

Skrifstofa rektors mun starfa með samstarfsaðilanum að gerð samnings um trúnað sem hentar

bæði fræðimönnum háskólans og samstarfsaðilanum. Í flestum tilfellum mun samningurinn

vera gagnkvæmur, þ.e. krefjast trúnaðar af beggja hálfu.

Samþykki:

Skrifstofa rektors.

Undirritun:

Rektor.
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