Vejledning om bilag til ansøgning
Bemærk at selvom ansøgningsformularen, som du skal bruge til at søge, er på
engelsk, kan du godt vedhæfte dine bilag på dansk.
Eksamensbeviser
En scannet kopi af originale eksamensbevis(er) skal vedhæftes. Karakterer og, hvor det er muligt, ECTS angivelse
skal fremgå. Det er vigtigt, at du husker at scanne samtlige sider af eksamensbeviset. Hvis du søger
stipendium på 5+3 ordningen, skal du vedhæfte dit kandidat/MA bevis. Hvis du søger stipendium på 4+4
ordningen, skal du vedhæfte kopi af dit BSc bevis og karakterudskrifter, som bekræfter et års studieaktivitet
på kandidatuddannelsen. Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er på norsk, svensk, tysk, fransk eller engelsk,
skal ledsages af en oversættelse til dansk eller engelsk samt en officiel beskrivelse af den benyttede karakterskala.
Hvis du søger til 5+3 stipendium: Hvis du ikke har afsluttet kandidatgraden på ansøgningstidspunktet, vedhæfter
du en karakterudskrift, og – hvis det er relevant – en udtalelse fra specialevejleder om at specialet forventes
indleveret planmæssigt. Bemærk at kandidatgraden ikke behøver være afsluttet på ansøgningstidspunktet, men
derimod skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet.
Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen er en forholdsvis detaljeret faglig gennemgang af ph.d.-projektet. Projektbeskrivelsen
skal således omfatte projektets problemstillinger, det teoretiske grundlag og den metodologi, som du
forventer at anvende. Desuden skal der i projektbeskrivelsen redegøres for, hvordan afhandlingen vil føje nyt
til den eksisterende forskning på området. Enkelte af institutterne har supplerende oplysninger på
deres hjemmesider:
Institut for Statskundskab
Institut for Antropologi
Institut for Sociologi
Der skal også vedlægges en foreløbig bibliografi.
Den foreløbige studieplan
Den foreløbige studieplan er en kort, foreløbig skitsering på af det forventede studieforløb. Her
skal angives, semester for semester, hvornår du forventer at arbejde med afhandlingen, tage på ophold ved
andre uddannelsesinstitutioner, deltage i kurser mv. Studieplanen skal blot give et overblik over det forventede
forløb – det er af naturlige årsager ikke muligt at lave en detaljeret plan for arbejdet allerede på
ansøgningstidspunktet.
CV
Der skal vedhæftes et fagligt CV til ansøgningen. Såfremt du har en publikationsliste, kan den også
vedhæftes.
Budget
Med budget menes her et skøn over større udgifter til feltarbejde, rejser, konferencer, apparatur og lignende.
Budgettet skal IKKE indeholde oplysninger om leveomkostninger, husleje, mad, kontorudstyr eller bøger.
Der henvises i øvrigt til institutternes hjemmesider for eventuelt supplerende oplysninger vedrørende budget
i forbindelse med ansøgningen, især antropologi:
Institut for Antropologi

MA/BSc speciale
Hvis du ønsker at blive indskrevet på 5+3 ordningen, der skal vedhæftes en elektronisk kopi af kandidat/MA
speciale. Hvis du ønsker at blive indskrevet på 4+4 ordningen, skal der vedhæftes kopi af BSc opgave.
Ansøgere med delvis/supplerende ekstern finansiering
Tilsagn om finansiering/bevillingsskrivelse, det vil sige dokumentation for bevilling fra den bevilgende
myndighed, skal vedhæftes. Det er vigtig at medsende dokumentation for en eventuel delvis eller
supplerende ekstern bevilling, eftersom ansøgninger om indskrivning med ekstern finansiering kun sendes til
instituttet for en faglig vurdering, hvis der er vedlagt en bevillingsskrivelse eller anden form for
dokumentation for tilsagn om

