RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING OM LUNDBECKFONDENS
NEUROKIRURGISKE SCHOLARSTIPENDIER.
A NSØGNINGSPROCEDURE
Stipendierne annonceres kun på Dansk Neurokirurgisk Selskabs hjemmeside: www.DNKS.dk

Ansøgningsfrist er 21. september, 2018, kl. 12:00

K RAV TIL ANSØGNINGEN
Forskningsprojektet skal være neurokirurgisk rettet, men relevante basale neurologiske og
neurobiologiske problemstillinger, kan selvfølgelig komme i betragtning.
Stipendiet ansøges af den studerende med anbefaling fra projektets hovedvejleder.
Hovedvejlederen skal have en akademisk tilknytning til et af de 4 medicinske fakulteter som
anført under Forskningsudvalgets Sammensætning.
Projektet gennemføres i et neurokirurgisk forskningsmiljø, hvor den medicinstuderende er
tilknyttet.
Bevillingen vil blive administreret af de til universitetshospitalerne hørende regnskabsafdelinger.

A NSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE :
Udfyldt ansøgningsskema til Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier
Samt følgende bilag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansøgers CV – max 1/2 side
Hovedvejleders CV – max 1 sider
Udskrift over de hidtil opnåede karakterer på bachelor- og kandidatuddannelsen
Udtalelse fra hovedvejleder
Dokumentation for evt. forskningserfaring
Udførlig projektbeskrivelse – max 5 A4 sider, 12 pitch, 1½ linieafstand inkl. figurer,
tabeller og referencer. Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets
baggrund, formål, hypotese, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.

Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.
Ansøgningen incl bilag 1-6 skal sendes i EN samlet pdf fil til DNKS fællessekretariatet
På email: lie@dadl.dk
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A FRAPPORTERING
Afrapportering af projektet vil bestå af projektopgave og evt. publikationer, afhængigt af kravene
fra det pågældende medicinske fakultet.
Ligeledes vil det et KRAV, at stipendiemodtageren fremlægger sine resultater ved Dansk
Neurokirurgisk Selskabs årsmøde og tager del i foredragskonkurrence her med mulighed for
foredragspris betalt af Dansk Neurokirurgisk Selskab.

O RGANISATION & BEDØMMELSE AF ANSØGNINGER
Dansk Neurokirurgisk Selskabs Forskningsudvalg, som blev nedsat ved Selskabets årsmøde og
generalforsamling den 8. marts 2013 virker som bedømmelseskomité og organ for uddeling af
virkemidlet, sammen med en repræsentant fra Lundbeckfonden.
Forskningsårene og forskningsforløbene vil være forankret på de tilhørende universiteter i
Aalborg, Aarhus, Odense og København.
De forskningsårs-studerende får mulighed for i deres forskningsårsforløb at tage del i de
respektive universiteters udbudte PhD kurser.
Bedømmelsen vil også indebære en vurdering af projektets videnskabelige værdi samt
muligheden for vejledning og det tilstrækkelige videnskabelige miljø.

D ANSK NEUROKIRURGISK S ELSKABS F ORSKNINGSUDVALG BESTÅR AF :
Professor, Ph.D., dr. med., Jens Christian H. Sørensen, Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge, Ph.D., Frantz Rom Poulsen, Odense Universitetshospital
Professor, overlæge, dr. med., Marianne Juhler, Rigshospitalet, København.
Professor, overlæge, dr. med. Carsten Reidies Bjarkam, Aalborg Universitetshospital

L UNDBECKFONDENS REPRÆSENTANT ER :
Associate Director of Research, MD. Sissel Vorstrup
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