
Ansøgning Lb. nr.
P. CARL PETERSENS FOND

Sekretariatet 
Strandvejen 263. 
2920 Charlottenlund 
Tlf.: 22 13 61 72 

til bestyrelsen for P. Carl Petersens Fond om 
Kandidatstipendium / Introduktionsstipendium 
(udfyldes og indsendes i nøje overensstemmelse med vejledningen) 

1. Projekttitel: (højst 30-40 ord) 

2. Ansøgerens navn og CPR-nr: 

3. Afsluttende uddannelse og evt. videnskabelig grad: 

CPR-nr 

Efternavn Fornavn 

Nuværende ansættelse (stilling) 

Adresse og telefon (fuldstændig postadress): 

(Arbejdssted) 

Adresse. 

Post nr. 

By. 

Telefon nr. 

(Privat) 

Adresse. 

Post nr. 

By. 

Telefon nr. 

Cand. År

(Hovedfag) Points 

Email.

Email.



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Deltager i videnskabeligt arbejde i studietiden Påbegyndt Ph.D.-studium 

Dato 

Deltager i 
postgraduate kurser 

Modtaget stipendium eller støtte til videnskabeligt arb. Påbegyndt specialistuddannelse 

Dato 

Kort beskrivelse af forskningsprojekt (eller studieprogram) på højst 150 ord i en form, der er egnet til offentliggørelse. 

Søges der til dette projekt støtte fra anden side? Ja Nej 

Er der til dette projekt opnået støtte fra anden side? Ja Nej 

Hvis ja ønskes nærmere 
oplysninger i bilag 

Der vedlægges i alt bilag specificeret på næste side. 

Dato Underskrift 

Påtegning fra institut/afd. 
hvor forskningsprojekt 
ønskes udført 

Undertegnede bekræfter herved, at instituttet/ 
afdelingen er indforstået med, at det ovenfor 
beskrevne forskningsprojekt kan udføres her. 

Underskrift 

Navn 

Stilling 

Institut/afd.(evt. stempel) 

Lic. År 

År Dr. 



Bilagsfortegnelse til omstående ansøgning 

Bilag 1: CURRICULUM VITAE (jfr. vejledningen pkt. 4) 
Bilag 2: PUBKLIKATIONSLISTE (jfr. vejledningen pkt. 4) 
Bilag 3: PROJEKTBESKRIVELSE (jfr. vejledningen pkt. 5) 
Bilag 4: BUDGET 

Bilag 5 

Bilag 6 

Bilag 7 

Ansøgningsskema og bilag fremsendes i antal jfr. vejledningen, sidste afsnit. 
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