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PROCES FOR ANSØGERE TIL CARLSBERGFONDET 
FRIST: 1. OKTOBER 2018, KL. 16:00 

 
Carlsbergfondet støtter fremragende grundvidenskabelig forskning på et højt 
internationalt niveau inden for humanistisk videnskab, naturvidenskab og 
samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske og udenlandske forskere med 
tilknytning til dansk forskning. Der kan i efteråret 2018 søges støtte til:  
 

• Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier 
• Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark 
• Carlsbergfondets postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Athen 
• Kronprins Frederiks 'Distinguished' postdoc-stipendium ved Grønlands 

Universitet eller Grønlands Naturinstitut. 
• Dronning Margrethe den II's 'Distinguished' forskningsprojekt om den dansk-

islandske reception af den nordiske oldtid 
• Carlsbergfondets 'Distinguished' stipendier (lektorer eller tenure-track 

adjunkter) 
• Carlsbergfondets 'Semper Ardens' monografier 
• Forskningsinfrastruktur 
• Feltekspeditioner / Forskningsophold 
• Publicering 
• Konferencer 
• Interessetilkendegivelser: Carlsbergfondets 'Semper Ardens' 

forskningsprojekter 
 
Det elektroniske ansøgningssystem, der er tilgængeligt på Carlsbergfondets 
hjemmeside åbnes den 1.  september. Læs det fulde opslag og vejledning for ansøgere 
på http://www.carlsbergfondet.dk. 
  
Følgende deadlines gør sig gældende i relation til den interne institutproces og 
forskningssupporten fra Forskningsstøtteenheden.  
 

Deadline Opgave Kontaktpersoner 
Fredag den 
31. august 

Skal projektet huses på IKK bedes du – 
uanset hvilket virkemiddel du søger -  
sende en mail til instituttets 
forskningskonsulent, Pernille Roholt 
senest fredag den 31. august 2018 
med angivelse af dit navn, virkemiddel 
og projektets titel 

Forskningskonsulenten: 
pero@cc.au.dk 
  

Fredag den 
31. august 

Ansøgere til ”Distinguished lektor” 
eller ”Semper Ardens”-virkemidlerne, 

Forskningsstøtteenheden 
– skriv til enten: 

http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Internationalisation-Fellowships
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Postdoctoral-Fellowships-in-Denmark
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Postdoctoral-Fellowship-at-The-Danish-Institute-at-Athens
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Postdoctoral-Fellowship-at-the-University-of-Greenland
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Postdoctoral-Fellowship-at-the-University-of-Greenland
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Danish_Icelandic-reception-of-Nordic-antiquity
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Danish_Icelandic-reception-of-Nordic-antiquity
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Carlsberg-Foundation-Distinguished-Fellowships
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Carlsberg-Foundation-Semper-Ardens-Monographs
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Research-Infrastructure
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Research-Stays-at-Foreign-Institutions
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Publication
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Conferences
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Carlsberg-Foundation-Semper-Ardens-Research-Projects
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning/Carlsberg-Foundation-Semper-Ardens-Research-Projects
http://www.carlsbergfondet.dk/
mailto:pero@cc.au.dk
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som ønsker hjælp fra 
Forskningsstøtteenheden (til 
budgetlægning og/eller læsning af 
projektbeskrivelse) skal sende et 
første udkast til ansøgningen samt en 
udfyldt version af 
budgetoplysningsskemaet 
forskningsstøtteenheden.  
 
Henvendelser efter denne frist vil 
blive henvist til 
projektøkonomerne for hjælp med 
budgetudarbejdelsen. 

 
Torben Thams Classen: 
ttc@au.dk  
Anne Marie Zwergius: 
amz@au.dk     
Martin Serritslev: 
msr@au.dk  
Pernille Grøne: pg@au.dk 
Mette Hyldgård Meilstrup: 
meilstrup@au.dk  

Fredag den 
31. august 

Hvis projektet inkluderer 
navngivne ph.d.-studerende: 
 
Hovedansøger skal indhente tilsagn 
hos den relevante ph.d.-programleder 
om, at den pågældende kandidat vil 
kunne indskrives som ph.d.-
studerende, hvis bevillingen opnås.  
 
Følgende bilag skal sendes ph.d.-
programleder: 
 
• kandidatens cv 
• eksamensudskrifter og 

gradsbeviser 
• projektskitse til den del af 

forskningsprojektet, som den 
ph.d.-studerende skal gennemføre 

• Dokumentation for 
engelskkundskaber svarende til 
Engelsk på B-niveau fra et dansk 
gymnasium. 

Hvis kandidaten godkendes, vil 
hovedansøgeren herefter modtage en 
tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder 
Anne Marie Pahuus.  
 
NB: ved henvendelse til Anne Marie 
Pahuus kan der opnås medfinansiering 
af ét ph.d.-år (pr. indskrevet ph.d.-
studerende).   

Ph.d.-programledere: 
 
 
Art, Literature and Cultural 
Studies, Karen-
Margrethe Simonsen:  
litkms@cc.au.dk  
  
 
ICT, Media, Communication 
and Journalism, Christian 
Ulrik Andersen: 
cua@cc.au.dk  
 
Language, Linguistics and 
Cognition, Merete 
Birkelund:  
rommbi@cc.au.dk  
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/RSO_Budget_questions.doc
mailto:ttc@au.dk
mailto:amz@au.dk
mailto:msr@au.dk
mailto:pg@au.dk
mailto:meilstrup@au.dk
http://talent.au.dk/phd/arts/application/english-test/
http://talent.au.dk/phd/arts/application/english-test/
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(991c44b7-a7b3-4d18-bec5-f7eab228573d).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(991c44b7-a7b3-4d18-bec5-f7eab228573d).html
mailto:litkms@cc.au.dk
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(fb7e840e-9350-47b9-8567-ae3119082d6b).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(fb7e840e-9350-47b9-8567-ae3119082d6b).html
mailto:cua@cc.au.dk
mailto:rommbi@cc.au.dk
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Mandag den 
10 
september 
kl 09:00 

Særligt til postdoc-ansøgere  
Bemærk, at forskningsstøtteenheden 
ikke yder hjælp til postdoc-
ansøgningerne.  
 
Postdoc-ansøgere skal derfor senest 
den 10. september fremsende udfyldt 
version af budgetoplysningsskemaet 
til projektøkonomerne.  

Projektøkonomi 
Skriv til enten  
Jesper Skovmøller: 
jesper.skovmoeller@au.dk. 
eller Mia Just 
mia.just@au.dk    

Mandag den 
17. 
september 

Projektbeskrivelsen sendes til 
forskningskonsulenten, der sender 
den til internt review på instituttet. 
Ansøgere kan forvente feedback inden 
for en uge. 

Forskningskonsulenten 
pero@cc.au.dk  
 
 
 

Mandag den 
17 
september 

Husningstilsagn  
I forbindelse med udarbejdelsen af 
husningstilsagnet skal 
forskningskonsulenten senest 
mandag den 17. september have 
tilsendt den endelige titel på 
projektet, en kort opsummerende 
beskrivelse af projektet (max. 3-5 
linjer), budget samt enkelte linjer om 
hvilke forskningsmiljøer på IKK, der 
vil være særligt relevante for 
projektet.  
 

Forskningskonsulenten: 
pero@cc.au.dk 
  

 
Når ansøgningen er uploadet på fondets hjemmeside, skal den samlede PDF med 
ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten.  
 
Når ansøgere får svar fra fondet, skal svaret (og senere en evt. bevillingsskrivelse) 
sendes til forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig 
projektoprettelse. 
 
 
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/RSO_Budget_questions.doc
mailto:jesper.skovmoeller@au.dk
mailto:mia.just@au.dk
mailto:pero@cc.au.dk
mailto:pero@cc.au.dk
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