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       Idebeskrivelse & ansøgning om optagelse i  
SCIENCE Innovation Hub 

 
Vejledning til ansøgning: 

 Hvert teammedlem skal udfylde punkt 1-11  

 Kun ejere af ideen skal udfylde alle punkter 12-19 

 Alle sender ansøgningen til science_innovation_hub@science.ku.dk 

 

Først ”det med småt” om GDPR1, inden du skriver om dig, din idé og dit team! 

 

Ved indlevering af denne ansøgning giver du samtidig dit samtykke til, at SCIENCE Innovation Hub 
behandler og opbevarer dine oplysninger som beskrevet nedenfor. ”Oplysninger” inkluderer oplysninger 
fra din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du efterfølgende afgiver til SCIENCE Innovation 
Hub. 
 

Oplysningerne i ansøgningen bliver brugt i forbindelse med administration af dit medlemskab af SCIENCE 

Innovation Hub, f.eks. til administration af adgangskort, bookning af eksperter, forplejning og adgang til 
events/hubmøder). Vi viser og deler også en del informationer om dig og dit team (herunder jeres 

kontaktoplysninger) på en Hubster plakat vi hænger i hubben og på vores hjemmeside 
(www.science.ku.dk/sciencehub), når vi poster opslag og fotos på sociale medier (f.eks. vores 

Facebookside og Facebookgruppe, Instagram, LinkedIn) og med vores samarbejdspartnere i forbindelse 
med diverse events og oplæg (f.eks. kurser samt matchmaking aktiviteter med interne og eksterne 

aktører).  

 
Deling af oplysninger sker for at skabe interesse for dig og dit teams ide og for at promovere SCIENCE 

Innovation Hub.  
 

Vi behandler selvfølgelig dine oplysninger med omtanke og nødvendig fortrolighed, og du kan altid bede 

os slette de oplysninger, vi har registreret om dig.  
 

Informationer om de aktiviteter, der foregår i regi af SCIENCE Innovation Hub bliver også brugt til statistik 
og ledelsesrapportering. Behandling af oplysninger i den forbindelse vil også foregå, efter du ikke er aktiv 

i SCIENCE Innovation Hub længere. 

 
SCIENCE Innovation Hub forpligter sig til ikke uden dit udtrykkelige samtykke at videregive eventuelle 

fortrolige informationer, som vi måtte komme i besiddelse af som følge af dine aktiviteter i SCIENCE 
Innovation Hub. Dette gælder dog ikke, hvis SCIENCE Innovation Hub efter offentligretlige regler er 

forpligtet til at videregive informationerne. I det tilfælde vil du straks blive orienteret. 
Fortrolighedsforpligtelsen gælder heller ikke for informationer, som enten er offentlig tilgængelig eller 

bliver offentlig tilgængelige uden medvirken fra SCIENCE Innovation Hub. 

 
På Københavns Universitets hjemmeside finder du vores privatlivspolitik, her kan du læse mere om dine 

rettigheder. 
 

Spørg endelig hvis der er noget, du vil vide mere om. 

 
 

 

                                                 
1 General Data Protection Regulation – EUs databeskyttelsesforordning 

mailto:science_innovation_hub@science.ku.dk
http://www.science.ku.dk/sciencehub
http://informationssikkerhed.ku.dk/persondatabeskyttelse/privatlivspolitik/
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Hvert teammedlem (også hvis du ikke er KU´er) skal udfylde punkt 1-11  

 

1. Navn på Team/Ide  

2. Navn  

3. Studienummer  

4. KU – identitetskort nummer  

5. Mobilnummer  

6. E-mail  

7. Studie/uddannelse  

8. Semester/dimittendtidspunkt  

9. Universitet  

10. Hvor har du hørt om SCIENCE 

Innovation Hub? 

 

  

11.  
Søger du fast plads eller flex plads? 

 

Fra hvornår og hvor længe?  

Hvad er din rolle i teamet? F.eks.  
ejer af ideen,  frivillig, i praktik, ansat 

 

 
Kun cofoundere/ejere af ideen skal også udfylde punkterne 12-19 

 

12. 

Idé-fasen: 
Har du allerede en idé?  

Hvis ja, beskriv hvor langt du er kommet med idéen. 

Hvis nej, beskriv, hvorfor du godt kunne tænke dig at udvikle en idé.  
(Hvis du allerede har etableret virksomhed, går du direkte til spørgsmål 13) 

 

 

 

 

13.Har du/I etableret en virksomhed/registreret et CVR nr.? evt. hvornår? 

 

 

Hvis ja, beskriv din forretning ganske kort (kerneprodukt, kunder, hvilke værdi tilfører din ydelse): 

 
 

 

 

14. 

Hvordan har du eventuelt realitetstestet din idé?  
(Identificeret potentielle kunder, konkurrenter, styrker og svagheder ved din idé)  
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15. 

Hvis du allerede har en idé/virksomhed: Hvordan får du bragt din faglighed i spil via din idé eller 
virksomhed? 

 
Hvis du endnu ikke har en konkret idé: Hvordan ønsker du at få bragt din faglighed i spil? 

 

 

 

 

 

16. 

Beskriv teamet 
(hvem, hvilken baggrund har I, hvilke kompetencer har I, og hvilke kompetencer mangler teamet?)  

 
 

 

17.  
Hvilke ønsker har du/I til sparring og rådgivning?  

Et fagspecifikt felt? Forretningsudvikling? Konceptualisering?  
Er du i et ECTS givende forløb – Project in Practice, BSc eller MSc projekt? 

 

 

 

 
 

 
 

 

18. Hvilke emner om din idé vil du gerne have fokus på det næste halve år: 

 

 

 
 

 
 

19. Hvad er din/jeres forventning til en tilknytning til SCIENCE Innovation Hub? 
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Ansøgningsskema version marts 2021
www.science.ku.dk/sciencehub 
Send ansøgning til: science_innovation_hub@science.ku.dk 
Kontakt endelig Frederik Berg Nygaard (23822202), hvis du har nogle spørgsmål. 

http://www.science.ku.dk/sciencehub
mailto:science_innovation_hub@science.ku.dk

