
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 
SCHOLARSTIPENDIUM 
(udfyldes og indsendes i nøje overensstemmelse med 
vejledningen) 

1. 

2. 

Ansvarlig ansøgers (studievejleder, “senior-ansøger”) navn: 

Fornavn 

CPR-nr. 

Adresse 

Uddannelse og kandidatår: 

Nuværende stilling 

Uddannelse 

Kandidatår 

Den studerendes navn: 

Privatadresse 

By Post nr. 

Indskrevet som stud. Ved Universtet 

Hvor der er bestået prøver (eksamen) i følgende fag (dele): 

Post nr. 
Arbejdssted (anvendes som korrespondanceadresse): 

By 

Efternavn 

Email.

CPR-nr. 

Efternavn Fornavn 

Email.



3. Titel på projekt (højst 20 ord): 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Arbejdsplads, hvor projektet udføres: 

Navn 

Adresse 

Post nr. By 

Telefon nr. 

Lokal nr. 

Kontaktperson 

Projektets samlede varighed 

Forventet sluttidspunkt 

Planlagt starttidspunkt 

Ansøgt beløb Stipendium Driftstilskud 

Oplysning om den studerendes evt. øvrige støtte i stipendietiden 

Evt. andet arbejde 

Kort projektbeskrivelse (Udførlig projektbeskrivelse kan medsendes som bilag. Jf. vejledningen. Pkt. 16): 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Budgetopstilling for det samlede projekt, med oplysning om den påtænkte finansiering: 

Hvis projektet planlægges udført af en gruppe forskere anføres navn, titel og arbejdssted på de øvrige videnskabeligt 
uddannede medarbejdere, der deltager i projektet (Teknisk medhjælp mv. skal ikke anføres): 

Den studerendes baggrund og motiv for deltagelse i det pågældende forskningsprojekt: 

Hovedansøgers udtalelse om den studerendes baggrund og forventede udbytte af deltagelse i projektet: 

Supplerende oplysninger (Her kan anføres evt. andre oplysninger, som skønnes at være relevante for bedømmelse af 
ansøgningen/projektet): 



14. 

15. 

16. 

Hvis hovedansøger inden for de seneste 5 år har fået bevilget støtte fra fondet, anføres her bevillingsår og -nr samt beløb: 

Ansøgers erklæring: 

Undertegnede ansøgere erklærer herved, at vi –såfremt ansøgningen bevilges –kun vil anvende det bevilgede beløb til det 
ansøgte formål og i overensstemmelse med de forudsætninger, under hvilke bevillingen måtte blive givet. 

Bevilgede beløb administreres af regnskabsafdelingen/administrationen ved den institution, hvor forskningen 
udføres. Herom træffes der nærmere aftale med fondet, såfremt ansøgningen bevilges. 

Studievejleders (Hovedansøger) underskrift Den studerendes underskrift 

Den. 

Bilag som medsendes (De enkelte bilag nummereres fortløbende og anføres nedenfor i rækkefølge): 
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