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IKS-PROCES FOR ANSØGERE TIL CARLSBERGFONDET 

FRIST: 1. OKTOBER 2021, 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 

2020 søges støtte til:  

 

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier*                                                                                        

To-årige postdoc-stipendier til de bedste ph.d.er til ophold ved førende udenlandske 

forskningsinstitutioner. Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for 

rejsende med børn).  

Carlsbergfondets ”Visiting Fellowships” ved University of Oxford* 

Toårige postdoc-stipendier til ophold ved University of Oxford. Beløb: 350.000 p.a. (for 

rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn).  

Carlsbergfondets reintegrationsstipendier 

Toårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse 

af et internationaliseringsstipendium fra Carlsbergfondet eller andet forskningsophold i 

udlandet. 

Carlsbergfondets ”Young Researcher” stipendier 

Treårige stipendier til de bedste nyansatte lektorer i et fast lektorat til etablering af 

selvstændig forskergruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, 

registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk. Ansøger må være max 

2 år inde i sin lektoransættelse. Beløb: max 5.000.000 kr. 

Carlsbergfondets monografistipendier 

Etårige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere med et projekt, der sigter mod 

publicering af en banebrydende monografi eller fremragende dansk doktorafhandling. 

Forskningsinfrastruktur 

Tilskud til apparatur, registerdata, databaser. 

Feltekspeditioner / Forskningsophold 

Bevillinger til lektorer eller professorer til feltekspeditioner eller forskningsophold ved 

førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter over 100.000 kr.  

*Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier og ”visiting fellowships” ved University of 

Oxford udbydes som noget nyt to gange årligt med deadline hhv. 1. oktober og 1. april. Da 

stipendierne ikke huses af danske forskningsinstitutioner supporteres ansøgningerne ikke af 

AU’s forskningsstøtteenhed.  

 
NB: CARLSBERGFONDET HAR DESUDEN LØBENDE OPSLAG FOR  
 
Publikationer  
Bevillinger til publicering af monografier baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet. 
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Konferencer 
Bevillinger til afholdelse af internationale konferencer i Danmark. Tilskud til afholdelse af 
konferencer: max 60.000 kr.   

Feltekspeditioner / Forskningsophold 

Bevillinger til lektorer eller professorer til feltekspeditioner eller forskningsophold ved 
førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter op til 100.000 kr.  

 

Det elektroniske ansøgningssystem er tilgængeligt på Carlsbergfondets hjemmeside. Læs det fulde 

opslag og vejledning for ansøgere på http://www.carlsbergfondet.dk 

  

INTERNE DEADLINES – IKS  

 

For alle ansøgere  

Hvis du ønsker, at dit projekt skal huses på IKS, bedes du sende en mail til instituttets 

forskningskonsulent, Signe Larsen (saelarsen@cas.au.dk) senest onsdag den 1. september 2021 

med angivelse af dit navn, virkemiddel, projektets titel og det forskningsprogram, hvor projektet 

ønskes tilknyttet. 

 

Budgetbistand og forskningsstøtte  

 

Projektøkonomerne hos Arts & BSS Økonomi bistår med budgetlægning ved årets Carlsberg-

ansøgningsrunde. Ansøgere kan få budgethjælp ved at kontakte Jesper Skovmøller 

(jesper.skovmoeller@au.dk). Deadline for henvendelser er onsdag den 1. september  

 

Forskningsstøtteenheden tilbyder at læse og kommentere på ansøgninger til følgende 

virkemidler: Young researcher Fellowhips, Semper Ardens Monografistipendier og ansøgninger 

om infrastruktur. Ønsker man en gennemlæsning af ansøgningen kontaktes Helle Østergaard 

(heoes@au.dk) (ligeledes senest onsdag den 1. september) med henblik på planlægning af, 

hvornår der vil kunne gives kommentarer. 

 

Alle budgetter skal godkendes af instituttet (via forskningskonsulenten inden ansøgningerne 

indsendes og senest mandag den 27. september. 

 

Internt review – Young researcher grants og reintegration grants 

Forud for den endelige indsendelse til Carlsberg sendes ansøgninger til de to ovennævnte 

virkemidler til et medlem af instituttets interdisciplinære reviewpanel med henblik på forbedring 

af projektbeskrivelsen. Forskningskonsulenten skal have den foreløbige projektbeskrivelse i 

hænde senest fredag den 17. september kl 09:00. 

 

 

 

http://www.carlsbergfondet.dk/
mailto:saelarsen@cas.au.dk
mailto:jesper.skovmoeller@au.dk
mailto:heoes@au.dk
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Husningstilsagn – Carlsbergfondets reintegrationsstipendier  

I forhold til udarbejdelsen af husningstilsagn skal forskningskonsulenten senest fredag den 17. 

september (og gerne før) have tilsendt den endelige titel på projektet, 3 linjer der kort 

opsummerer projektet, samt et par linjer om hvilke forskningsmiljøer på IKS/ARTS, der vil være 

særligt relevante for projektet. Oplysningerne sendes til saelarsen@cas.au.dk.  

 

Vedr. navngivne ph.d.-studerende og medfinansiering af ph.d.-stipendier – Young 

Researcher grants 

Hovedansøger bedes hurtigst muligt indhente tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder til, at 

pågældende vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis ansøgeren opnår bevilling. For at 

opnå dette tilsagn skal kandidatens cv, eksamensudskrifter og gradsbeviser, dokumentation for 

engelske sprogkompetencer samt projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-

studerende skal gennemføre, sendes til den relevante ph.d.-programleder, dvs. Magdalena Naum 

(magdalena.naum@cas.au.dk), Lisanne Wilken (ceklw@cas.au.dk), eller Jakob Bek-Thomsen 

(idejbt@cas.au.dk) senest onsdag den 1. september 2021.  

 

NB: Bemærk at ph.d.’er rekrutteret gennem åbne opslag tidligst vil kunne påbegynde deres 

ansættelse 1. september 2022.       

mailto:saelarsen@cas.au.dk
http://phd.arts.au.dk/
mailto:magdalena.naum@cas.au.dk
mailto:ceklw@cas.au.dk
mailto:idejbt@cas.au.dk

