
                                                                                      
 
Skabelon til nye FoU-projekter  
 

Titel 
 

 

Navnene på projektets 
deltagere samt evt. 
eksterne 
partnere/deltagere 
 

 

Projektbeskrivelse 
(max 35 linjer) 
 
 
 
 
 

 

En kort beskrivelse af 
projektets relevans 
(max 10 linjer) 
 

 

En kort redegørelse af 
forventet udbytte – 
både ift. fagfæller og 
studerende 
 
 
 

 

En kort beskrivelse af, 
hvad vi på nuværende 
tidspunkt ved om 
emnet  
 
 
 

 

Skitsering af 
undersøgelsesdesign: 
Hvilke data skal 
indsamles og hvordan? 
Hvordan skal de 
indsamlede data 
behandles? 
 

 



 

Publicering/Formidling. 
Hvordan skal den nye 
viden nå ud til verden? 

 

Tidsplan 
Fx:    3.Q 2021 - 2.Q 2022 

 

 

Hvad er din 
uddannelseschefs 
faglige vurdering af 
projektet, og hvordan 
vil den ny viden passe 
ind på uddannelsen? 
(skriv 2-3 linjer). 
 

 

 
Budget for projektdeltagernes timeforbrug 
 

Deltager 3. Q 
2021 

4. Q 
2021 

1. Q 
2022 

2. Q 
2022 

3. Q 
2022 

4. Q 
2022 

1.Q 
2023 

Samlet 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
Budget for andre udgifter(f.eks. evt. ekstern støtte, rejseomkostninger, studentermedhjælp osv.)  
 

 Udgiftstyper 2021 2022 2023 

181102 Timeforbrug, projektdeltagere    

227001 Køb af eksterne konsulenter    

181105 Løn til studentermedhjælpere (145.-kr/ t)    

228001 Forplejning til arbejdsmøder    

221022 Rejseudgifter    

221023 Hotel/forplejning    

221024 Diæter ved udrejse over 1 døgn    

226501 IT domæner    

228085 IT software    

227022 Opsætning og tryk af udgivelser    

227010 Foto/ illustrationer til udgivelser    

227002 Deltagelse i konferencer    

228010 AV-udstyr og små anskaffelser    

228090 Øvrige udgifter    



 Samlede udgifter    

 Eksterne indtægter    

 Resultat    

 
GDPR og persondata i forbindelse med FoU-projekter 
   
I henhold til GDPR-reglerne SKAL der altid tages stilling til om FoU-projekter indeholder såkaldte 
”personoplysninger”.  Det gælder for alle de mange Forsknings- og Udviklingsprojekter på DMJX som er i 
gang, under planlægning eller som dukker op i fremtiden. 
  
Som projektansvarlig skal du derfor overveje, om det er tilfældet i DIT projekt? 
  
Hvad er en personoplysning? 
En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan henføres til en person. 
Dette kan f.eks. være oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, studienummer eller et CPR-
nummer. 
 

Vurderer du, at dit projekt 
indeholder personoplysninger? 

Er du sikker på, at dit projekt IKKE 
indeholder personoplysninger? 

Er du i tvivl om, hvorvidt dit 
projekt indeholder 
personoplysninger?  

Ja/Nej - Skriv:  Ja/Nej - Skriv:  Ja/Nej - Skriv:  

 
Hvis dit projekt indeholder personoplysninger – eller du er i tvivl om, hvorvidt det gør, skal der rettes 
henvendelse til vores DPO (Data Protection Officer) Kaspar Ravn Rochholz (krr@dmjx.dk) Tlf. +45 
23349636. Kaspar kan vejlede dig om, hvorvidt dit projekt er omfattet af reglerne eller ej – og desuden 
hjælpe dig videre, hvis han vurderer, at det er tilfældet. 
Den videre proces vil tage cirka en times tid. 
  
FØR du kontakter Kaspar, kan du lige kigge nærmere på denne side, hvor spørgsmålet udfoldes 

yderligere: http://gdpr.mediajungle.dk/1-behandler-jeg-personoplysninger/ 
 
 
 

mailto:krr@dmjx.dk
http://gdpr.mediajungle.dk/1-behandler-jeg-personoplysninger/

