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Retningslinjer for NDA/Samarbejdsaftaler under Institut for Energi 
 

Baggrund 

Instituttet oplever i stigende grad, at studerende og vejledere får problemer i forbindelse med krav om 
fortroligheds- og samarbejdsaftaler. Ofte kræves disse efter en projektgruppe har valgt projektet, hvilket 
sætter både studerende og vejledere i svære situationer, som kan forsinke projekterne. 

Universitetet stiller via studentergrupper gratis arbejdskraft til rådighed, og grupperne har behov for 
klarhed omkring samarbejdet, og kan ikke forsinkes/begrænses af fortroligheds- og samarbejdsaftaler i 
deres arbejde. 

Retningslinjer 

• Først og fremmest vil vi opfordre virksomheder til at stille projektforslag, der ikke kræver 
fortrolighedsaftaler eller samarbejdsaftaler. Ofte kan der anvendes offentlige data i 
studenterprojekter. 

• Semesterkoordinatorer skal have opmærksomhed på projektforslag og afstemme med 
virksomheden, om NDA/Samarbejdsaftale kræves, før projektet deles med studerende. 

• Ligeledes skal det afklares, om data stilles til rådighed for de studerende ift. projektet. 
• Brug af universitetets softwarelicenser skal ligeledes afklares. Universitetets akademiske licenser 

må ikke anvendes til kommercielle formål/analyser fx i medierne eller ved virksomheds- og 
praktikophold. I fald dette er krævet, skal virksomheden stille softwaren til rådighed for de 
studerende. 

• Som studerende og projektvejledere er det vigtigt at have opmærksomhed på, at samarbejdet med 
virksomheder i nogle tilfælde kræver NDA/Samarbejdsaftale. Skal sådanne aftaler anvendes, 
anbefales det at anvende universitetets standardaftaler eller specifikke aftaler udarbejdet med 
Kontraktenheden på forhånd i god tid. Der henvises til Studieservices hjemmeside, hvor både 
studerende og vejledere kan finde gode råd og vejledninger herom – se 
www.studieservice.aau.dk/employability/projektsamarbejde/.  

• Hvis en virksomhed ønsker at gøre brug af en NDA/Samarbejdsaftale i projektarbejdet på 1. eller 3. 
semester af kandidatuddannelsen, er det et krav fra studienævnet, at den studerende indsætter en 
passus, som tillader at han eller hun kan deltage i CES-konferencen, jf. studieordningen. Denne 
passus kan hentes på instituttets uddannelsesside under ’Specielt for studerende på 1. og 3. 
semester på kandidatuddannelsen’. 
 

Se i øvrigt studienævnets regler og procedurer om virksomhedsophold og NDA/samarbejdsaftaler  

http://www.studieservice.aau.dk/employability/projektsamarbejde/
https://www.energy.aau.dk/uddannelser/for-indskrevne-studerende-og-undervisere/regler-og-blanketter#hemmeligholdsaftaler-om-studenterprojekter
https://www.energy.aau.dk/uddannelser/for-indskrevne-studerende-og-undervisere/regler-og-blanketter#virksomhedsophold
https://www.energy.aau.dk/uddannelser/for-indskrevne-studerende-og-undervisere/regler-og-blanketter#hemmeligholdsaftaler-om-studenterprojekter

