KRIGSSKOLEN
Innlevering av bacheloroppgave ved
Krigsskolen, med kontrakt for publisering.

1.

Publiseringskontrakt

Personopplysninger

Navn (Etternavn, alle fornavn)
Marker, Martin
Arvola, Ole-Jakob Kuhlman

Fødselsdato
280491
241193

Avdeling (kull, klasse)
Kull RAVN, 17-20

Semester
6. Semester

2.

Bacheloroppgavens tittel og tema
Oppgavetittel

Troppssjefen. Alene i møte med virkeligheten?
Oppgavens fagfelt, tema og metode.
Fagfelt:
Metode:
Tema:

3.

Ledelse
Kvalitativ
Troppssjefens egen lederutvikling etter fullført Krigsskole i Etterretningsbataljonen og i
Telemark Bataljon

Er oppgaven BEGRENSET? Ja:

Nei:

X

Sett kryss

4. Avtale om ikke publisering
5.

Avtale om tilgjengeliggjøring av materiale i Krigsskolens
elektroniske publiseringsarkiv (KS/Bibsys Brage) på internett:

X

Mellom Krigsskolen (KS) og opphavspersonen er det inngått avtale om å tilgjengeliggjøre
opphavspersonens verk på de vilkår som er angitt nedenfor.
Kadett(er)
Marker, Martin
Arvola, Ole-Jakob

Dato
8/12/2020

Signatur

Krigsskolen v/
biblioteket

Dato

Signatur

Dette dokumentet er signert digitalt, Jessheim, 8/12/20

6.

Tillatelse til å tilgjengeliggjøre elektronisk materiale
Fra og med 2015 vil bacheloroppgaver med karakter C eller bedre gjøres elektronisk
tilgjengelig ved Krigsskolen.
Opphavspersonen gir med dette KS en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre ovenfor nevnte
verk tilgjengelig i Krigsskolens elektroniske publiseringsarkiv. Opphavspersonen gir
publiseringsarkivets brukere adgang til fritt å kopiere og videreformidle materialet på ikkekommersielle vilkår. All kommersiell bruk av materialet må avtales særskilt med opphavspersonen
eller noen som opptrer på dennes vegne.
Krigsskolens plikter/ansvar
KS skal tilgjengeliggjøre materialet slik det ble levert til KS, med tekst, tabeller, grafikk, bilder med
mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for tilgjengeliggjøring på internett. KS
skal søke å beskytte materialet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette er mulig
i forhold til de tekniske løsninger vi benytter.
KS får ikke rådighet over materialet utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen.
KS er ikke på noe vis ansvarlig for innholdet i materialet eller for opphavspersonens opptreden/
handlinger for øvrig. KS har ikke noe ansvar for eventuelle skader oppstått i sammenheng med
denne avtalen, med mindre skaden(e) skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra KS eller fra noen KS
svarer for. Ansvaret omfatter ikke i noe tilfelle indirekte skader.
Opphavspersonens plikter/ansvar
Opphavspersonen skal følge Krigsskolens retningslinjer for tilgjengeliggjøring i publiseringsarkivet.
Opphavspersonen må selv klargjøre de konsekvenser en tilgjengeliggjøring av et materiale i
publiseringsarkivet har i forhold til eventuelle forlag, tidsskrift eller andre rettighetshavere.
Opphavspersonen innestår for at han/hun er opphavsperson til innlevert materiale og har fullstendig
råderett over dette i dets helhet. Om materialet har flere opphavspersoner (f.eks. flere forfattere)
innestår opphavspersonen som har innlevert materialet for at han/hun har innhentet de nødvendige
tillatelser fra de andre opphavspersonene. Om materialet eller deler av materialet tidligere er
publisert eller planlegges publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, innestår opphavspersonen for at
han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra tidsskriftet/forlaget.
Opphavspersonen innestår for at materialet ikke har innhold som kan anses å stride mot gjeldende
norsk rett eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale.
Dersom Krigsskolen skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at
opphavspersonen ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal opphavspersonen holde KS
skadesløs.
Overføring og opphør av avtalen
KS kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtale til tredjepart såfremt
opphavspersonen gir sitt samtykke til dette.
KS har en ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen av materialet.
Opphavspersonen kan skriftlig si opp avtalen. Følgen av dette er at dokumentet tas bort fra
publiseringsarkivet.

