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KOMMISSORIUM for Stipendieudvalget ved Health 
 
Stipendieudvalgets formål 
Udvalget har til formål at indstille om tildeling af fakultets fakultetsstipendier baseret 
på en kvalificeret faglig bedømmelse af ansøgers kvalifikationer og potentiale, ph.d.-
projektets videnskabelige højde og forskningsmiljøets kvalitet. Evalueringerne vil un-
derstøtte institutternes efterfølgende beslutninger om, hvem de støtter egne midler. 

Udvalgets arbejde skal understøtte forskerrekruttering ved fakultetet. 

Stipendieudvalgets arbejdsområde 
To gange årligt behandler udvalget ansøgninger om stipendium med henblik på ind-
stilling til dekanen om tildeling af Fakultetsstipendium.  

Udvalget foretager indstillinger vedr. tildeling af: 

 Fulde ordinære ph.d.-stipendier (fakultetsstipendier) 
 Fulde kandidat-ph.d.-stipendier (fakultetsstipendier til integrerede ph.d.-for-

løb) 
 Andre stipendier efter dekanens (eller prodekanen for forsknings) beslutning 

Der uddeles (mindst) 20 fakultetsstipendier årligt. Stipendierne er personlige og for-
deles ved to ansøgningsrunder pr. år (ca. 10 stipendier pr. ansøgningsrunde). 

Afgørelse om tildeling af fakultetsstipendier træffes af dekanen, mens afgørelsen vedr. 
optag på ph.d.-skolen træffes af ph.d.-skolelederen. 

Udvalgets faglige vurdering af de indkomne ansøgninger skal hjælpe institutterne med 
deres fordeling af institutmidlerne og sikre at ansøgerne lever op til de faglige krav til 
indskrivning ved ph.d.-skolen.   

Stipendieudvalgets sammensætning og udpegning  
Udvalget består af 21 medlemmer: 

- 17 særligt udvalgte videnskabelige medarbejdere fra Health  
- Ph.d.-skolelederen  
- Forskeruddannelsesprogram-lederne (FP-lederne) 

Der udpeges ikke suppleanter/stedfortrædere. 

Medlemmerne udpeges af dekanen for en 2-årig periode. For ca. 50 % af udvalget vil 
der være mulighed for genudpegning i yderligere 2 år.  

Ved udpegningen tilstræbes en faglig og kønsmæssig spredning i forhold til fagområ-
der på Health. Udvalget skal samlet set have en væsentlig tyngde, idet udvalget henter 
sin gyldighed og autoritet fra medlemmernes forskningsmæssige erfaring. Medlem-
merne skal hver især være kapaciteter inden for forskning og talentudvikling og udpe-
ges med udgangspunkt i deres mulighed for at bidrage til udvalgets formål. 
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Stipendieudvalgets opgaver og arbejdsform 
Udvalget har til opgave at vurdere de indkomne ansøgninger og indstille om optag og 
tildeling af stipendium. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af ansø-
gers kompetencer, talent og projekt.  

Ph.d.-skoleleder og FP-lederne har særligt ansvar for at vurdere projektets egnethed 
som ph.d.-projekt samt vejledergruppens sammensætning.  
Ph.d.-skolen tilbyder indskrivning, såfremt den faglige kvalitet vurderes tilstrækkelig 
høj og kandidaten lever op til ph.d.-skolens kriterier (uddannelsesniveau, sproglige 
kompetence, projektets egnethed som ph.d.-projekt, mv.).  

Udvalget træder sammen to gange årligt (hhv. maj og november) i forbindelse med an-
søgningsrunderne. Dertil kan udvalget indkaldes ad hoc efter behov. Der må påregnes 
en del arbejde i forbindelse med bedømmelse af ansøgningerne.  

Ph.d.- og Talentadministrationen udarbejder tidsplaner forud for ansøgningsrun-
derne. 

Dekanen udpeger en formand og en næstformand blandt VIP-medlemmerne af udval-
get. Formandskabet leder udvalgets møder. Ph.d.- og Talentadministrationen forestår 
sekretariatsbetjening og øvrig administrativ understøttelse af udvalget. 


