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Allmänna villkor
gällande akademisk
uppdragsutbildning
Bakgrund
Uppdragstagaren, Lunds universitet, får bedriva uppdragsutbildning
enligt de förutsättningar som anges i Förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Uppdragets genomförande
Mer detaljerad information om kursupplägg, datum för examination,
distributionsform, undervisningslokal, etc. finns specificerat i ett separat
avtal och meddelas kursdeltagarna och kund i god tid före kursstarten.
Undervisande lärare förutom den i avtalet nämnda kursansvarige är
lärare som har behörighet att undervisa på högskole-/universitetsnivå.
Uppdragstagaren utser examinator.
Resurser
Uppdragsgivaren håller deltagarna med kurslitteratur och nödvändig
utrustning för kursens genomförande om ej annat överenskommits i
särskilt avtal. Uppdragstagaren tillhandahåller lärare och ansvarar för
administrationen av kursen.
Utbildningskvalitet
Utvalda lärare för uppdraget innehar behörighet för undervisning på
högskole-/universitetsnivå. Vid fastställande av kurs- jämte
utbildningsplan för uppdraget har samma krav uppställts såsom vid
fastställande av motsvarande planer inom den reguljära utbildningen.
Kursdeltagares behörighet
En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till
sådan grundläggande högskoleutbildning som högskolan har
examensrätt för.
Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet,
ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
gäller utöver första stycket att uppdraget skall avse personalutbildning
eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av
biståndspolitiska skäl.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver första
stycket att uppdraget skall avse personalutbildning som är ägnad att få
betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som
behövs av arbetsmarknadsskäl.
Kursdeltagare skall utses av uppdragstagaren.
Den som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis
eller
kursbevis
enligt
bestämmelserna
för
grundläggande
högskoleutbildning,
om
samma
kvalitetskrav
ställs
på
uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning. Detta
gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till
grundläggande högskoleutbildning.
Vid misstanke om kursdeltagares fusk under uppdagsutbildningen, skall
uppdragsgivaren och uppdragstagaren i samråd besluta om lämpliga
åtgärder.
Den som har gått igenom uppdragsutbildning har rätt att tillgodoräkna
sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.
Ej fullgjord utbildning
Kurstiden löper fram till det datum som specificerats i avtalet. Om
deltagare ej kunnat fullfölja utbildningen inom angiven kurstid må
ytterligare överenskommelse ske mellan Uppdragsgivaren och
Uppdragstagaren beträffande ett fullföljande av utbildningen.

Försäkring
Uppdragsgivaren skall tillse att deltagare i utbildningen har erforderliga
försäkringar.
Ersättning
Ersättning för genomförandet av uppdraget samt hur betalning skall ske
anges i avtalet avseende uppdragsutbildning.
Avbeställning
Vid avbeställning av kurs gäller följande (om inget annat avtalats):
Uppdragsgivaren skall omedelbart underrätta Uppdragstagaren om
kursen ej kan fullföljas enligt parternas avtal om uppdragsutbildning
eller dessa allmänna villkor. Uppdragsgivaren skall alltid ersätta
Uppdragstagaren för de utvecklingskostnader som varit förbundna med
kursen.
För kostnader utöver utvecklingskostnaderna skall Uppdragsgivaren
ersätta Uppdragstagaren enligt följande:
- senast 4 veckor innan kursens början utgår 25 % av totala kostnaden;
- senast 2 veckor innan kursens början utgår 50 % av totala kostnaden;
- mindre än 2 veckor innan kursens början debiteras kursen i sin helhet.
Uppsägning och hävning
Part har rätt att säga upp avtalet avseende uppdragsutbildning med
sextio (60) dagars uppsägningstid om omständigheter inträffat som
väsentligen försvårar parts möjlighet att fullfölja avtalet. Exempel på
sådan omständighet är att personal slutat sin anställning och ny personal
med lämpliga kvalifikationer och tillräcklig kompetens inte går att
anställa med rimliga ansträngningar, unik utrustning havererat och inte
går att reparera inom rimlig tid eller till rimlig kostnad etc.
Har part väsentligen brutit mot avtalet eller dessa allmänna villkor och
inte efter skriftlig uppmaning vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar,
äger andra parten rätt att omedelbart häva avtalet. Vid hävning har
Uppdragstagaren rätt att utfå ersättning för utfört uppdrag och nedlagda
kostnader samt för övriga kostnader på grund av hävningen.
Immateriella rättigheter
Ingen överlåtelse av immateriella rättigheter sker genom parternas avtal
om uppdragsutbildning eller dessa allmänna villkor, såvida inte detta
särskilt anges i avtalet.
Sekretess
Uppdragstagaren åtar sig att följa de eventuella sekretessbestämmelser
som gäller hos Uppdragsgivaren eller särskilt anges i avtalet. Det åligger
dock Uppdragsgivaren att skriftligen informera Uppdragstagaren om
vilka sekretessbestämmelser som skall iakttagas och följas.
Uppdragsgivaren är införstådd med att offentlighetsprincipen gäller vid
Lunds universitet. Undantag härifrån kan endast ske i den utsträckning
sekretesslagen medger.

Ansvar
Part ansvarar för skada som denne genom vårdslöshet eller uppsåt vållat
motparten till följd av avtalet avseende uppdragsutbildning eller dessa
allmänna villkor. Ansvaret omfattar inte ersättning för indirekt skada,
inkluderande men inte begränsat till utebliven vinst, förlust till följd av
minskning eller bortfall av omsättning eller produktion eller liknande
förlust.
Uppdragsgivarens personal eller andra personer anlitade av
Uppdragsgivaren skall vid arbete eller besök i Uppdragstagarens lokaler
följa där gällande skydds- och andra föreskrifter. Vardera parten har fullt
ansvar för skada på egen eller anlitad personal som uppstår med
anledning av detta avtal.
Ersättning på grund av skada är begränsad till uppdragets värde.
Krav på skadestånd skall för att kunna medföra rätt till ersättning
framställas skriftligen snarast efter det att skadan upptäckts.

Ersättningsrätten är förfallen om anspråket inte framställs inom sex (6)
månader från det att skadan blivit känd för skadelidande part.
Ändring
Ändring av avtalet skall vara skriftlig och undertecknad av behöriga
företrädare från båda parter för att vara gällande.
Force majeure
Part är inte ansvarig för skada som beror på krigshändelse, strejk,
lockout, eldsvåda, blockad eller annan liknande omständighet utanför
parternas kontroll.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Det åligger part, som
önskar åberopa force majeure till befrielse från förpliktelse att utan
dröjsmål skriftligen underrätta andra parten härom. Sådan underrättelse
skall ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse
att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger.
Motsvarande gäller när omständighet som part åberopat till befrielse
från åtagna förpliktelser upphör.
Tillämplig lag
Svensk materiell lag är tillämplig.
Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom
förhandling parterna emellan. För det fall tvist mellan parterna inte kan
lösas genom förhandling, skall tvisten hänskjutas till medling enligt
Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut, om inte
någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.
Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall
tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat
Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Lund.
Utan hinder av denna skiljeklausul, äger part vända sig till allmän
domstol eller annan behörig myndighet för att kräva betalning av klar
och förfallen fordran.
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