Fortrolighedsklausul vedr. professionspraktik og bachelorprojekter
på Fredericia Maskinmesterskole
Denne fortrolighedsklausul indeholder de forpligtigelser, som Fredericia Maskinmesterskole påtager sig
over for virksomheder, der ønsker, at et bachelorprojekt skal være fortroligt.
Enhver anden klausul, som virksomheden tegner med den/de studerende, er skolen uvedkommende og er
alene en aftale mellem virksomheden og den/de studerende. Skolen vil ikke være forpligtet af disse
kontrakter.
Den/de studerende skal, for at skolen overholder nedenstående betingelser, informere skolen om
fortrolighedsklausuler så tidligt som muligt, samt på deres projekt klart markere, at projektet er
fortroligt.

Ved fortrolige projekter vil FMS overholde følgende betingelser:
•

Censor og eksaminator (vejleder) er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt.
Projektet må kun diskuteres med de pågældende studerende samt censor.

•

Elektronisk materiale, som studerende sender til vejleder, vil ikke blive videresendt til andre.

•

Skolen vil respektere virksomhedens eventuelle ønsker til, at en censor ikke må komme fra en
bestemt branche eller virksomhed. Skolen udleverer ikke censorlister.

•

Projektet afleveres elektronisk i Wiseflow, hvor kun censor, eksaminator og administrationen har
adgang til det konkrete projekt. Adgang sker med NemID eller personlig kode. Skolen har en
databehandleraftale med leverandøren.
- Censor modtager kun de informationer, den studerende har uploadet på Wiseflow
- Censor og eksaminator vil blive bedt om, at alle nedskrevne kommentar skrives i Wiseflow
- Efter eksamen spærres eksaminators og censors adgang til Wiseflow, så der ikke længere er
adgang til projektet. Adgang til projektet vil dog blive givet i tilfælde af klage over eksamen
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Skolen vil kun være forpligtet til at overholde de ovenfor nævnte forpligtigelser, hvis der senest samtidig
med censorkataloget meddeles, at projektet er fortroligt, samt at der afleveres en underskrevet version
af dette dokument senest samtidig med afleveringen af rapporten.
Fortrolighedsklausuler skal afleveres til Annette Rungstrøm, aru@fms.dk, senest samtidig med aflevering
af bachelorprojektet.

Dato og underskrift, praktikvejleder

Dato og underskrift, studerende

Dato og underskrift, skolens vejleder
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