
Mads Øvlisen ph.d.- stipendier i kunsthistorisk og praksisbaseret 
forskning 

 
INSTITUTPROCES PÅ IKK 2022-2023 

 
Vinterens ansøgningsfrist er den 12. januar 2023 kl. 14.00 for følgende virkemidler: 
 

• 1 ph.d.-stipendium i kunsthistorie før 1900 tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger 
inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller 
kunstteoretiske emner fra perioden før år 1900. 

• 1 ph.d.-stipendium i kunsthistorie efter 1900 tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt 
ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske 
og/eller kunstteoretiske emner fra perioden efter 1900. 

• 1 praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt 
tager udgangspunkt i ansøgers kunstneriske praksis. Projektet skal bestå af et kunstnerisk 
produkt og en skriftlig afhandling. 

• 1 praksisbaseret ph.d.-stipendium i kuratering tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt 
tager udgangspunkt i ansøgers kuratoriske praksis. Projektet skal bestå af en kuratorisk 
undersøgelse og en skriftlig afhandling. 

Procedure 
• Først og fremmest vil dit projekt og dine kvalifikationer skulle prævurderes af ph.d.-skolen 

(Graduate School, Arts) mhp. at vurdere, om du er kvalificeret til at varetage en ph.d.-stilling. 
Vurderes det, at du er kvalificeret, får du et interessetilsagn, og du kan – ved bevilling – blive 
indskrevet ved ph.d.-skolen på Aarhus Universitet.  

• Hertil kommer spørgsmålet om ansættelse, hvor du kan vælge: Mads Øvlisen ph.d.-
stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse på IKK eller Mads Øvlisen ph.d.-
stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse eksternt. 

• Du skal have et husningstilsagn fra den institution, du søger ansættelse hos, altså enten IKK 
(via forskningskonsulenten) eller eksternt (fra det samarbejdende museum, fx). En 
forudsætning for, at du kan modtage et husningstilsagn er, at forskningskonsulenten ved IKK 
har godkendt projektets budget (find standardbudget på hjemmesiden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cc.au.dk/forskning/info


Tidsplan  

 Opgave Kontaktpersoner 
Inden 28. 
november 2022 

Kontakt evt. den relevante forsker eller 
afdelingsleder mhp. at finde mulig 
vejleder/sikring af faglig tilknytning.  
 
 
 

Find en oversigt over IKK’s 
afdelinger (inkl. forskere og 
afdelingsledere) her. 

28. november 
2022 

Prævurdering/interessetilsagn: 
Send følgende bilag til forskningskonsulenten på 
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus 
Universitet. 
 

• Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse 
(inkl. tidsplan) 

• CV og evt. publikationsliste 
• Eksamensbeviser (BA/KA) og 

studieudskrifter 
• Dokumentation for engelske 

kompetencer 

Forskningskonsulent, IKK: 
Helle Breth Klausen, 
hbk@cc.au.dk  
 

19. december 
2022 

Du modtager svar vedr. 
prævurdering/interessetilsagn tre uger efter 
indsendelse af bilag. 
 
Næste skridt er, at du sender et budget for 
projektet til godkendelse hos 
forskningskonsulenten (find skabelon her). 
 
Kan budgettet godkendes, og ønskes 
indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse på 
IKK, kvitterer forskningskonsulenten med et 
husningstilsagn fra AU. 
 
Kan budgettet godkendes, og ønskes 
indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse 
eksternt, skal husningstilsagnet rekvireres hos 
den eksterne samarbejdspartner. 
 

Forskningskonsulent, IKK: 
Helle Breth Klausen, 
hbk@cc.au.dk  
 

12. januar 2023 
kl. 14 

Ansøgningsfrist for at søge Mads Øvlisen ph.d.-
stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret 
Forskning 2023. Læs mere her. 

Projektspecialist for Novo 
Nordisk Fonden, Clarissa 
Løkkegaard Engelholm, 
cll@novo.dk  

 
  

https://cc.au.dk/om-instituttet/afdelinger
https://studypedia.au.dk/videnskabelighed/preparing-a-phd-project
https://phd.arts.au.dk/applicants/english-test
https://phd.arts.au.dk/applicants/english-test
mailto:hbk@cc.au.dk
https://cc.au.dk/forskning/info
mailto:hbk@cc.au.dk
https://novonordiskfonden.dk/grant/mads-oevlisen-ph-d-stipendier-i-kunsthistorisk-og-praksisbaseret-forskning-2023/
mailto:cll@novo.dk


Mads Øvlisen postdoc-stipendier 
INSTITUTPROCES PÅ IKK 2022-2023 

 
Vinterens ansøgningsfrist er den 12. januar 2023 kl. 14.00. 
 
 
Tidsplan og procedure 

 Opgave Kontaktpersoner 
Inden 28. 
november 2022 

Kontakt den relevante forsker eller afdelingsleder 
mhp. at finde mulig vejleder/sikring af faglig 
tilknytning.  
 
 
 

Find en oversigt over IKK’s 
afdelinger (inkl. forskere og 
afdelingsledere) her. 

28. november 
2022 

Send følgende bilag til forskningskonsulenten på 
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus 
Universitet. 
 

• Ph.d.-bevis 
• Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse 

(inkl. tidsplan) 
• CV og evt. publikationsliste 
• Budget (find skabelon her). 

Herpå vil forskningskonsulenten i samarbejde 
med den ansvarlige afdelingsleder vurdere og 
potentielt godkende det indsendte materiale. 

Forskningskonsulent, IKK: 
Helle Breth Klausen, 
hbk@cc.au.dk  

19. december 
2022 

• Senest tre uger efter indsendelse af 
bilag vil du få svar på, hvorvidt det 
vurderes, at projektet er fagligt relevant 
for den pågældende IKK-afdeling.  

• Er det det, og kan budgettet godkendes, 
sender forskningskonsulenten et 
underskrevet husningstilsagn retur, som 
kan vedhæftes ansøgningen. 

Forskningskonsulent, IKK: 
Helle Breth Klausen, 
hbk@cc.au.dk  
 

12. januar 2023 
kl. 14 

Ansøgningsfrist for at søge Mads Øvlisen 
postdoc-stipendier 2023. Læs mere her. 

Projektspecialist for Novo 
Nordisk Fonden, Clarissa 
Løkkegaard Engelholm, 
cll@novo.dk  
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