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DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND (DFF) 

INSTITUTPROCES PÅ IKK F2022 

Forårets ansøgningsfrist til FKK (og FSE) for følgende virkemidler: 

• Sapere Aude – DFF forskningsleder (op til 4.300.000 kr. excl.
overhead) er den 24. marts 2022 kl. 12:00

• FSE Forskningsophold i udlandet (300.000 kr. excl. overhead) er den
25. marts 2022 kl. 12:00

Læs hele DFF-opslaget her 

Følgende deadlines gør sig gældende i relation til den interne institutproces og 
forskningssupporten fra Forskningsstøtteenheden: 

Deadline Opgave Kontaktpersoner 
Fredag den 
31. januar

Send en mail til forsknings- 
konsulenten og Forsknings- 
støtteenheden med angivelse af: 

• Hvilket DFF-virkemiddel der
ansøges

• Projektets titel
• CV for ansøger

Forskningsstøtteenheden vender 
tilbage til ansøger med plan for det 
individuelle supportforløb frem mod 
deadline. 

*NB: henvender man sig efter deadline
vil forskningsstøtteenheden kun kunne
tilbyde budgethjælp i begrænset
omfang.

Forskningskonsulenten: 
pero@cc.au.dk 

Forskningsstøtteenheden 
Helle Østergaard: 
heoes@au.dk 
Mette Hyldgård 
Meilstrup: 
meilstrup@au.dk 

Mandag den 
28. februar

Hvis projektet inkluderer navngivne 
ph.d.-studerende: 

Hovedansøger indhenter tilsagn hos 
den relevante ph.d.-programleder om, 
at den pågældende kandidat vil kunne 

Ph.d.-programledere: 

Art, Literature and 
Cultural Studies, Stefan 
Iversen: norsi@cc.au.dk  

https://dff.dk/ansogning/opslag_frie_midler_2021_dk.pdf
mailto:pero@cc.au.dk
mailto:heoes@au.dk
mailto:meilstrup@au.dk
mailto:norsi@cc.au.dk
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Mandag den 
28. februar 

 
 
 
 
 
 

indskrives som ph.d.-studerende, hvis 
bevillingen opnås. 

 
Følgende bilag skal sendes til den 
relevante ph.d.-programleder, som vil 
foretage en præ-vurdering af 
kandidaten: 

 
• kandidatens cv 
• eksamensudskrifter og gradsbeviser 

ICT, Media, 
Communication and 
Journalism, Iben 
Have 
ibenhave@cc.au.dk  

 
Language, Linguistics 
and Cognition, Merete 
Birkelund: 
rommbi@cc.au.dk 

• projektskitse til den del af  
forskningsprojektet, som den ph.d.-  

studerende skal gennemføre  

• Dokumentation for  
engelskkundskaber  

Hvis kandidaten godkendes, vil 
hovedansøgeren herefter modtage en 
tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder 
Anne Marie Pahuus. 

 

Vær opmærksom på at unavngivne 
ph.d.’er tidligst vil kunne starte i 
projektet den 1. februar 2023. 

 

Internt review 
Instituttet tilbyder et internt review. 
Deadline for indsendelse af ansøgning til 
internt review den 9 marts. Ansøgningen 
sendes til forskningskonsulenten 

 

Behandlingstid på internt review 
kan være op til en uge. 

   
 Forskningskonsulenten:   
 pero@cc.au.dk 

Mandag den 
21 marts kl 
09:00 

Alle ansøgere: Følgende bilag 
sendes til forskningskonsulenten: 
 
• Forskningsrådets skabelon for 

bekræftelse af budget ”DFF- 
budgetunderskrifter” med ansøgt 
beløb og hovedansøgers 
underskrift (findes her). 
 

Det samlede budget (udarbejdet i 
samarbejde med 
forskerstøtteenheden). 
Budgetunderskriften returneres 
hurtigst muligt. 

Forskningskonsulenten: 
pero@cc.au.dk 

mailto:ibenhave@cc.au.dk
mailto:rommbi@cc.au.dk
http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/
http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/
mailto:pero@cc.au.dk
https://dff.dk/ansogning/skabeloner
mailto:pero@cc.au.dk
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Når ansøgningen er uploadet på forskningsrådets hjemmeside, skal den samlede PDF 
med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten. 

 
Når ansøgere får svar fra DFF (og også gerne når eventuelle reviewkommentarer 
modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en 
hurtig projektoprettelse. 

 
For yderligere spørgsmål til processen er man til enhver tid velkommen til at 
kontakte forskningskonsulent Pernille Roholt pero@cc.au.dk 

mailto:pero@cc.au.dk

