
 
L O K A V E R K E F N I 

 

Yfirlýsing um meðferð lokaverkefna sem varðveitt eru á Bókasafni Háskólans á Bifröst 
 

Ár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafrænt eintak 
 

Þetta verkefni er vistað í rafrænu geymslusafni, Skemmunni. MERKIÐ AÐEINS VIÐ EINN VALKOST: 

 

 Verkið er opið öllum til aflestrar og/eða prentunar. 

 

 Verkið er lokað tímabundið vegna viðkvæms efnis. (Ath. sumar deildir hafa sett sérreglur um aðgang. Nemendur 

þurfa að kynna sér reglur deildar sinnar áður en skil fara fram.) 

 

 Lokað til (dagsetning) ____________ (ef dagsetningu vantar verður verkinu lokað í eitt ár) 
 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------  

 

Prentað eintak (á aðeins við um meistaraprófsritgerðir) 
 

Þetta verkefni er varðveitt á bókasafni Háskólans á Bifröst og er óheimilt að birta hluta úr því í útgefnum verkum eða 

fjölfalda það án leyfis höfunda/r. Heimilt er að vitna til verkefnisins ef farið er eftir viðurkenndum reglum og þess 

getið að um óútgefið lokaverkefni frá Háskólanum á Bifröst sé að ræða. Heimilt er að afrita efnisyfirlit og 

heimildaskrá. 

 

Að öðru leyti óska/r  höfundur/ar eftir að með lokaverkefnið verði farið samkvæmt eftirfarandi reglum.  

MERKIÐ AÐEINS VIÐ EINN VALKOST: 

 

 Verkefnið má afrita í einu eintaki til einkanota án sérstaks leyfis höfundar. 

 

 Óheimilt er að afrita verkefnið að hluta eða í heild án leyfis höfunda/r hverju sinni. 

 

 Heimilt er að afrita hluta úr verkefninu án sérstaks leyfis höfunda/r hverju sinni: 

 

      Hvað:__________________ 

 

 (Athugið að beiðni um lokaðan  aðgang að pappírseintaki verkefnis þarf alltaf að vera staðfest af viðkomandi deild.) 

 

 

 

 

Undirskrift/ir: 

 

___________________________________________  ____________________________________________ 

dagsetning og nafn     dagsetning og nafn 

Nafn höfunda/ar, kennitala: 

 

 

Titill verkefnis: 

Leiðbeinandi: 
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