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Udmøntning af Inge Lehmann-programmet 2021 
 (DFF) 

INSTITUTPROCES PÅ IKS F2021 
 
Ansøgningsfrist til Inge Lehmann-virkemidlet er den 17. juni 2021 kl. 12:00 for føl-
gende virkemidler: 
 

 Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. excl. overhead) 

Læs hele Inge Lehmann-opslaget her – læg mærke til de særlige krav til ansøger. 
 
Følgende deadlines gør sig gældende for ansøgere i relation til den interne institut-
proces og forskningssupporten fra Forskningsstøtteenheden: 
 
 

Deadline Opgave Kontaktpersoner 

Mandag den 
26. april 

Send en mail til forskningskonsulen-
ten og Forskningsstøtteenheden 
med angivelse af: 
 

 Projektets titel 

 Det forskningsprogram ved 

IKS, som projektet skal tilknyt-

tes. 

 

Forskningsstøtteenheden vender til-
bage til ansøger med plan for det indi-
viduelle supportforløb (ift. budget og 
projektbeskrivelse) frem mod dead-
line.  
 
 

Forskningskonsulen-
ten: Signe E. Larsen: 

saelarsen@cas.au.dk  
 
 
Forskningsstøtteen-
heden – skriv til enten: 
 
Helle Østergaard: 
heoes@au.dk  
Torben Juel Classen: 
ttc@au.dk  
Anne Marie Zwergius: 
amz@au.dk     
Rasmus Reimer Ejsing: 
rre@au.dk 
Mette Hyldgaard Meil-
strup:  
meilstrup@au.dk  
 

Mandag den 
24. maj, kl. 
9:00  

Internt review 

Projektbeskrivelsen sendes til forsk-
ningskonsulenten, der sender den til 
gennemlæsning hos et medlem af insti-
tuttets interdisciplinære reviewpanel. 
Feedback kan forventes inden for en 
uge. 

Forskningskonsulen-
ten: 
Signe E. Larsen: 
saelarsen@cas.au.dk  
 

https://dff.dk/ansogning/opslag_inge_lehmann_2021_dk.pdf
mailto:saelarsen@cas.au.dk
mailto:heoe@au.dk
mailto:ttc@au.dk
mailto:amz@au.dk
mailto:rre@au.dk
mailto:saelarsen@cas.au.dk
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Mandag den 
24. maj 

Hvis projektet inkluderer navngiven 
ph.d.-studerende: 
 
Hovedansøger indhenter tilsagn hos 
den relevante ph.d.-programleder til, at 
den pågældende kandidat vil kunne 
indskrives som ph.d.-studerende, hvis 
bevillingen opnås.  
 
Følgende bilag skal sendes til den rele-
vante ph.d.-programleder: 
 
 kandidatens cv 

 eksamensudskrifter og gradsbevi-

ser 

 Dokumentation for engelske sprog-

kompetencer 

 projektskitse til den del af forsk-

ningsprojektet, som den ph.d.-stu-

derende skal gennemføre 

Hvis kandidaten godkendes, vil hoved-
ansøgeren herefter modtage en til-
sagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder 
Anne Marie Pahuus.  
 
NB: der gives ikke medfinansiering fra 
ph.d-skolen til dette opslag. 
 

Ph.d.-programledere: 
 

Anthropology, Global 
Studies and the Study of 
Religion: Lisanne 
Wilken  
(ceklw@cas.au.dk) 

  

History, Archaeology 
and Classical Studies: 
Charlotte Appel 
(chap@cas.au.dk)  

 

Theology, History of 
Ideas and Philosophy:  

Ulla Schmidt (te-
ous@cas.au.dk ) 
  

Mandag den 
14. juni  

Budgetgodkendelse  
 
Følgende bilag sendes til forsknings-
konsulenten: 
 
 Forskningsrådets skabelon for be-

kræftelse af budget ”DFF-budgetun-

derskrifter” med ansøgt beløb og 

hovedansøgers underskrift (findes 

her).  

Forskningskonsulen-
ten: 
Signe E. Larsen: 
saelarsen@cas.au.dk  
 

https://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/
https://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/
mailto:ceklw@cas.au.dk)
mailto:chap@cas.au.dk)
mailto:teous@cas.au.dk
mailto:teous@cas.au.dk
https://dff.dk/ansogning/skabeloner
mailto:saelarsen@cas.au.dk
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 Det samlede budget (udarbejdet i 

samarbejde med en projektøkonom 

eller forskningsstøtteenheden). 

Budgetunderskriften returneres hur-
tigst muligt. 
 

 
 
 
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 DFF-review-kommenta-
rer modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en 
hurtig projektoprettelse. 
 
For yderligere spørgsmål til processen er man til enhver tid velkommen til at kon-
takte forskningskonsulent Signe E. Larsen: saelarsen@cas.au.dk 
 
 


