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Baggrund
For at blive indskrevet som forskningsårsstuderende ved AU skal du have et godkendt projekt samt
have

projektet

finansieret.

I

denne

vejledning

forsøger

vi

at

give

et

overblik

finansieringsmulighederne. En mere generel vejledning til forskningsåret kan findes på
studenterforskning.dk.
Udgifterne under et forskningsår kan deles i to overordnede punkter: 1) løn og 2)
omkostninger til selve projektets udførelse. Denne vejledning omhandler hovedsageligt
finansieringen af lønnen (10.000 kr. pr. måned før skat) og beskrivelsen er blevet godkendt af
Forskeruddannelsen ved AU januar 2016.
Der er flere måder at finansiere et forskningsår på. I nogle tilfælde har din vejleder et projekt
klar til dig, hvor der allerede er blevet søgt penge til projektet inklusiv din løn. I langt de fleste
tilfælde skal der dog søges penge til din løn (evt. også til udstyr og materialer).
Hvis du ikke får tildelt et skolarstipendium fra AU i ansøgningsrunden, skal din vejleder,
inden du indskrives på forskningsåret, skrive under på, at vedkommende garanterer, at du vil få
udbetalt løn gennem de 12 måneder et forskningsår varer (samlet 120.000 kr.). Selvom der skrives
under på dette, forventer de fleste vejledere dog stadig, at du selv deltager aktivt i
ansøgningsarbejdet, hvilket også er meget lærerigt.1
Finansieringsmuligheder
Overordnet er der tre finansieringsmuligheder, som hver for sig uddybes nedenfor:
1.

12 måneders stipendium fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS), som er en del af
Det Frie Forskningsråd (min. 50.000 kr., max 150.000 kr.).

2.

12 måneders stipendium fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) eller Klinisk
Institut/Region Midt, administreret af Forskeruddannelsen, Aarhus Universitetet (10.000
kr./måned).

3.

12 måneders ekstern finansiering fra Klinisk Institut eller fra private fonde (fx Novo Nordisk
eller Kræftens Bekæmpelse).
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Typisk skal en ansøgning indeholde følgende informationer (vejledende):
1. Projektprotokol (3-5 sider)
2. Hovedvejleders udtalelse
3. Karakterudskrift
4. CV
5. Evt. publikationsliste
6. Budget
7. Motivationen for et forskningsår (kun hvis der ansøges om midler administreret af AU).
Ovenstående er blot vejledende. Der henvises til de enkelte ansøgningssteders informationer om
specifikke krav.

Ad 1: Fuld finansiering fra Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom (FSS)
FSS kan søges to gange årligt, hhv. ultimo oktober (i 2015: 23. okt. kl. 19.00) med projektstart
tidligst 1. februar og ultimo april (i 2016: 23. april kl. 19.00) med projektstart tidligst 1. juli. Det er
ikke muligt at få penge fra FSS ud over den periode forskningsåret strækker sig, og der gives ikke
med tilbagevirkende kraft. Stipendierne skal altså søges i god tid. FSS-opslaget kan findes som pdffil på Det Frie Forskningsråds hjemmeside.2 Under punkt 2.14 i pdf-filen finder du information om
hvordan skolarstipendiet ansøges, og under Bilag B kan du se en vejledning til FSS’s elektroniske
ansøgningsportal.3 Det er officielt din vejleder, der skal søge FSS. I de fleste tilfælde vil du skulle
lave alle dokumenterne klar (i pdf), hvorefter din vejleder kan logge ind via Nem-ID og udfylde eansøgningen. Det er derfor vigtigt tidligt i ansøgningsprocessen, at du bliver enig med din vejleder
om, hvordan arbejdsfordelingen til ansøgningen skal være. Der blev givet 31 skolarstipendier på
landsplan fra FSS inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds opslag i efteråret 2015 og foråret
20164
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Ad 2: Fuld finansiering fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) eller Klinisk
Institut/Region Midtjylland
I forbindelse med ansøgningsrunderne om indskrivning på forskningsåret i april og oktober tilbyder
Forskeruddannelsen Health, Aarhus Universitet nogle få skolarstipendier, der kan søges samtidig
med ansøgning om indskrivning på forskningsåret.

Det er en forudsætning for tildeling af skolarstipendium, at man er godkendt til indskrivelset på et
forskningsår ved Forskerudannelsen Health, Aarhus Universitet. Der er ansøgning to gange om året,
med ansøgningsrunder, der åbner en måned før ansøgningsfristen. I efteråret er ansøgningsfrist
medio oktober (forventet svar ultimo december og med tidligst start på forskningsår 1. februar) og i
foråret er ansøgningsfrist medio april (forventet svar ultimo junu og med tidligst start på
forskningsår 1. september). Opslag om skolarstipendium til forskningsår og elektronisk
ansøgningsskema kan findes på Forskeruddannelsens hjemmeside.6,7
For at kvalificere sig til at søge disse skolarstipendier skal der foreligge dokumentation for, at du
har søgt støtte til forskningsåret andetsteds fra (fx FSS, eller private fonde).5
Ad 3: Fuld ekstern finansiering
Da der er et begrænset antal stipendier fra AUFF og FSS, er det en god ide at søge midler fra
eksterne fonde fra starten. En nyttig online service er ResearchFunding.Net,8 hvor du kan målrette
din ansøgning til relevante fonde ved at oprette en profil på dit fagområde og ansøgningsformål (her
forskningsårsstipendium). Adgang til databasen fås via Forskningsstøtteenheden ved AU, som
desuden kan yde vejledning til udfærdigelse af fondsansøgninger.8 Spørg desuden din vejleder, om
vedkommende har nogle forslag til fonde. De fleste fonde har ansøgningsskemaer, men ved fonde
uden ansøgningsskema kan følgende vedlægges:


Kort følgebrev, hvor projektets baggrund, formål og perspektiver introduceres (max 1 side)



Lægmandsbeskrivelse af projektet (max 1 side)



Kort udgave af protokollen (ofte vil lægmandsbeskrivelsen være nok)



Detaljeret budget
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Udtalelser



Evt. CV og karakterudskrifter

Oftest er det nødvendigt at søge flere fonde, for på den måde at få dækket sine udgifter. Det er også
muligt at få dækket sine udgifter delvist fra eksterne fonde og delvist fra AUFF, hvis du allerede har
fået nogle midler eksternt. Skriv da i budgettet for ansøgningen om AUFF-midler, hvor meget du
har fået bevilget og hvor meget du ønsker at søge til din løn.
SU
Du kan ikke modtage SU, mens du tager et forskningsår. Når det er registreret på STADS, at du har
fået orlov fra studiet, vil SU-styrelsen automatisk blive orienteret om det. Det er dit ansvar, at SUstyrelsen har de korrekte datoer for din orlov og at din SU er afmeldt. Se mere på:
http://studerende.au.dk/en/su/
Konklusion
Din vejleder har som tidligere nævnt garanteret for din løn på 10.000 kr. om måneden. Sørg derfor
for, at din vejleder udbetaler din løn, også selvom du endnu ikke har fået fondspenge. Skulle der
opstå problemer i den forbindelse, kontakt da Forskeruddannelsen på Health for rådgivning.
Da det er begrænset med støttemuligheder fra AUFF og FSS, er det nu i højere grad end tidligere
nødvendigt at planlægge et forskningsår i god tid. Så går du og drømmer om et forskningsår med
start om fx et år eller halvandet, anbefaler vi, at du allerede nu begynder at tage kontakt til
potentielle vejledere, så du kan komme i gang med at udarbejde din protokol og søge om
finansiering. Held og lykke med ansøgningerne.

På vegne af Selskab for Medicinsk Studenterforskning9
Gitte Vrelits Sørensen
Ellen Lund Schaldemose
Silje Hovden
Morten Schmidt
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Referencer og links
1.

Forskningsårsguideline:
http://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/HE/Forms_and_templates/Rules_and_regulations/150619_Gui
delines_for_Research_Year.pdf

2.

Pdf-filen fra Det Fri Forskningsråds opslag E2015 og F2016 kan findes på:
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag

3.

E-ansøgningen

fra

Forskningsrådet

for

Sundhed

og

Sygdom

er

tilgængelig

fra

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eansogningssystemer
4.

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtagettilskud/2015/fss-skolarstipendier-fra-det-frie-forskningsrad-sundhed-og-sygdom-december-2015-2.

5.

http://talent.au.dk/phd/health/research-year/application/

6.

Opslag fra Ph.d.-skolen er tilgængelig fra http://talent.au.dk/phd/health/open-calls/

7.

Information om Forskningsåret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er
tilgængelig fra: http://phd.au.dk/gradschools/health/researchyear/

8.

Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet er tilgængelig fra http://www.researchfunding.net. og

http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/raad-ogvaerktoejer-til-din-fondsansoegning/ desuden er legatmidler.dk også en mulighed

Sidst opdateret 22.02.16.
Kommentarer til vejledningen modtages gerne på studenterforskning@svf.au.dk.

Kontakt

Selskab for Medicinsk Studenterforskning
www.studenterforskning.dk
E-mail: studenterforskning@svf.au.dk

10

