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Konsul Johannes Fogh-Nielsens og Fru Ella Fogh-Nielsens Legat 
 
 
Konsul Johannes Fogh-Nielsens og Fru Ella Fogh-Nielsens Legat vil i januar 2018 uddele 100.000 kr. til 
videreførelse af fremragende forskningsindsats af ph.d.-studerende indskrevet på Health, Aarhus Universitet. 
Legatet uddeles i forbindelse med den årlige ph.d.-dag, som afholdes 26. januar 2018.  
 
Legatet gives til forskningsformål og er tiltænkt som projektstøtte til igangsættelse af nye undersøgelser på 
basis af publicerede forskningsresultater opnået under ph.d.-studiet. 
 
Følgende betingelser skal være opfyldt, for at ansøgningen kan komme i betragtning: 
 

• Legatet må ikke være søgt tidligere 
• Det kan udelukkende søges af ph.d.-studerende på Health, som forventer at indlevere afhandling 

inden 10.10. 2018   
• Ansøger skal være indskrevet som ph.d.-studerende på ansøgningstidspunktet.  

Bemærk at indskrivningen ophører ved indlevering af afhandling 
• En betingelse for at søge er, at ansøger er tilmeldt som deltager til den kommende ph.d.- dag og har 

indleveret abstract hertil 
 

Alle betingelser skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og i det omfang, det er muligt, kunne 
dokumenteres.  
 
På baggrund af ansøgningerne udvælges tre kandidater. De tre kandidater skal præsentere deres projekt som 
foredrag på ph.d.-dagen. De deltager derfor ikke med hverken poster, oral præsentation eller som chairman. 
Der gives 10 min. til den engelsksprogede præsentation, hvorefter der er 5 min. til spørgsmål. En vurdering af 
præsentationen og den efterfølgende diskussion vil indgå i den samlede bedømmelse. Legatet forventes 
opdelt i tre portioner og fordelt på baggrund af den endelige bedømmelse, der annonceres under 
festmiddagen på ph.d.-dagen. 
 
Ansøgningsskema findes på http (PhD Day website) og kan desuden rekvireres ved henvendelse til 
Forskeruddannelsen på Health.  
 
Ved ansøgning til legatet skal ansøgningsskemaet anvendes. Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 
tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 12.00 og sendes som samlet vedhæftet pdf-fil til Forskeruddannelsen på 
Health: graduateschoolhealth@au.dk. I emnefeltet angives: Fogh-Nielsens Legat. Alternativt kan ansøgningen 
fremsendes i to eksemplarer til Forskeruddannelsen, Health, Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N.  
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Helle Mellerup på tlf. 87 15 25 69, e-mail hmel@au.dk . 
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