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Undervisningsmateriale og ophavsretligt beskyttet materiale
Der blev i marts 2012 indgået en aftale mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst. I forlængelse af denne fremsendes hermed en generel vejledning til undervisere på Science and Technology om brug af ophavsretligt beskyttede artikler og billeder i undervisningsmateriale.
Det er tilladt at bruge billeder, tekst, filmklip og andet materiale i undervisningen, såfremt:
‐

Undervisningsmaterialet distribueres til de studerende på tryk, pr. mail, på pass-
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wordbeskyttede hjemmesider (fx AULA, CourseAdmin), mv. Det må ikke gøres
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offentligt tilgængeligt.
‐

Kilden angives tydeligt

‐

Det kopierede materiale ikke ændres, herunder også at materialet digitaliseres på
en måde så det ikke kan ændres (fx pdf).

‐

Nedenstående omfangsbegrænsninger overholdes.

Omfangsbegrænsninger
Der er ikke omfangsbegrænsning på
‐

Gengivelse af publikationer under 4 sider og fritstående billeder

‐

Artikler, billeder, mv. som er omfattet af andre aftaler – fx på betalingsdatabaser,
etc. Eksempelvis er det tilladt at distribuere links til de studerende til artikler,
som er tilgængelige via Statsbibliotekets databaser. Sådanne links er ikke omfattet af omfangsbegrænsninger.
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Begrænsninger ved indscanning/digital lagring af ophavsretligt beskyttet materiale (herunder upload på passwordbeskyttet hjemmeside)
‐

Max 20 % af en publikation, dog højest 20 sider af samme publikation pr. studerende inden for et semester (for tidsskrifter beregnes de procentuelle grænser af
tidsskriftsårgangens samlede sidetal)

‐

Brug i præsentationer (overheads/powerpoints) max 3 sider pr. værk

Begrænsninger ved kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale
‐

Publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højest eksemplarfremstilles 20
% - dog max 75 sider

‐

Publikationer udgivet for 1-5 år siden må højest eksemplarfremstilles 15 % - dog
max 40 sider

‐

Publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højest eksemplarfremstilles
10 % - dog max 25 sider

Særlige aftaler
Ønsker du at publicere mere end de ovenstående begrænsninger tillader, kan du kontakte rettighedshaveren/forlaget. Hvis der skal indhentes særligt samtykke via CopyDan, kontakt venligst dekansekretariatet på mail@science.au.dk
Aftalernes fulde ordlyd (links til AU’s regelsamling)
Aftale pr. 1. marts 2012 mellem AU og Copydan BilledKunst om isolerede billeder
Aftale pr. 1. januar 2007 mellem AU og CopyDan Tekst og Node om tekst og billeder
Aftale pr. 1. januar 1997 mellem Undervisningsministeriet og CopyDan Tekst og Node
om elektroniske medier

