
 

 

Interessetilkendegivelse - Ph.d. på Nationalmuseet? 

Deadline onsdag d. 1. december 2021, kl. 23.59 

Til DFFs forårsrunde1 vil det være muligt igen at søge om bevilling på op til kr. 1.800.000 til at dække 

udgifter til et ph.d.-stipendium på Nationalmuseet via Forskeruddannelse uden for universiteterne 

(ph.d.). Museet må i den forbindelse give tilsagn om værtskab og vejledning for op til 3 ansøgninger. 

De tre projekter udvælges gennem en intern proces på baggrund af de indkomne 

interessetilkendegivelser.  

Hvem kan søge? 

De formelle krav for at kunne komme i betragtning er, at man ved indsendelsen af 

interessetilkendegivelsen har afsluttet sit kandidatstudium. Projekter inden for alle museets 

forskningsområder kan komme i betragtning. 

Interessetilkendegivelsen 

Interessetilkendegivelsen skal bestå af følgende:  a) projektbeskrivelse (maks. 2 sider); b) Tilsagn fra 

medvejleder fra Nationalmuseet; c) CV (maks. 1 side); d) evt. publikationsliste: e) karakterudskrifter 

(BA og MA) og kandidatbevis; f) angivelse af på hvilken ph.d.-skole man ønsker indskrivning, samt 

tilsagn fra hovedvejleder.  

Projektbeskrivelse 

Projektbeskrivelsen skal bestå af en synopsis på højst 2 sider, som beskriver følgende:  

1. Hvad er forskningsspørgsmålet? 

2. Hvorfor er projektet relevant og nyskabende?  

3. Hvordan relaterer projektet sig til tidligere forskning og teori på området? 

4. Hvilke metoder gøres der brug af og hvorfor?  

Tilsagn fra forsker på Nationalmuseet samt fra hovedvejleder ved indskrivningsinstitut 

Som ansøger skal du have opbakning fra en forsker fra museet, som skal give sit tilsagn om at være 

medvejleder. Tilsagnet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan projektet passer til 

enhedens forskningsmiljø og Nationalmuseets strategi.  

Desuden skal vedlægges et tilsagn fra den universitetsforsker, som ønskes som hovedvejleder. 

Svar og efterfølgende proces 

Man kan forvente svar på interessetilkendegivelsen inden jul. Hvis man kommer i betragtning, vil 

man blive indkaldt til et møde med forskningsenhedschefen og museets forskningskoordinator for at 

planlægge processen frem mod DFFs ansøgningsfrist 25. marts 2022. Denne proces vil indeholde 

flere gennemlæsninger af den fulde ansøgning, samt budgetlægning. 

 

Interessetilkendegivelsen skal sendes som en samlet pdf-fil til forskningskoordinator Thomas Grane 

thomas.grane@natmus.dk. Her kan man også rette henvendelse, hvis man har spørgsmål. 

Nationalmuseets forskningsenheder 

Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid 
Forskningschef Lasse Sørensen lasse.sorensen@natmus.dk  

Middelalder, Renæssance og Numismatik 
Forskningschef Michael Andersen michael.andersen@natmus.dk 

Nyere Tid og Verdens Kulturer 
Forskningschef Christian Sune Pedersen christian.sune.pedersen@natmus.dk 

Miljøarkæologi og Materialeforskning 
Stedfortrædende forskningschef Lars Højer lars.hojer@natmus.dk  

                                                           

1 https://dff.dk/ansogning/opslag_frie_midler_2021_dk.pdf  

mailto:thomas.grane@natmus.dk
mailto:lasse.sorensen@natmus.dk
mailto:michael.andersen@natmus.dk
mailto:christian.sune.pedersen@natmus.dk
mailto:lars.hojer@natmus.dk
https://dff.dk/ansogning/opslag_frie_midler_2021_dk.pdf

