
 
 

NSF Graduate Research 

Fellowship Programme er et 

meget prestige-fyldt program, 

som uddeler treårige stipendier 

til forskningsbaseresede ph.d. 

og kandidatgrader. Læs mere 

her.  

 

 
 

Ny samarbejdsaftale med National Science Foundation, USA vil styrke internationaliseringen 

på Danmarks Grundforskningsfonds Centres of Excellence. Fonden afsætter 2-3 mio. kr. i 

2010 for at støtte NSF Graduate Research Fellows gæsteforskerophold i 2-12 måneder. 

 

Danmarks Grundforskningsfond har indgået en samarbejdsaftale med National Science Foundation 

(NSF) med henblik på at tiltrække Graduate Research Fellows støttet af NSF til gæsteforskerophold 

I Danmark gennem The Nordic Research Opportunity (NRO). Aftalen giver centrene mulighed for 

at styrke internationaliseringen og samtidig tilbyde Graduate Research Fellows værdifuld 

international erfaring i forskningsmiljøer på højeste niveau.  

 

Danmarks Grundforskningsfond har stor tillid til, at centrene vil være gode og kompetente værter 

for Graduate Research Fellows. Opholdet vil bibringe en værdifuld international dimension til det 

samlede forskeruddannelsesforløb, og samtidig vil programmet give mulighed for at styrke 

internationaliseringen på centrene.  

 

The Nordic Research Opportunity giver mulighed for, at 

Graduate Research Fellows kan prøve kræfter med danske 

forskere i internationalt anerkendte forskningsmiljøer inden 

for alle forskningsområder. Danmarks Grundforskningsfond 

opfordrer både centerledere og interesserede Graduate 

Research Fellows til at undersøge mulighederne for et NRO 

ophold. En samlet liste over fondens centre kan findes her, og 

en samlet liste over potentielle fellows kan findes her. 

 

The Nordic Research Opportunity udbydes i konkurrence som en supplerende bevilling i 2-12 

måneder, og kan kun søges af studerende, som i forvejen har modtaget et Graduate Research 

Fellowship. 

Ansøgningsproceduren vil hovedsageligt foregå mellem hver Graduate Research Fellow og NSF. 

Fra centrenes side kræves et letter of collaboration til den ansøgende fellow. Når de ansøgende 

fellows har gennemgået NSFs bedømmelsesprocedure, vil fonden efterfølgende kontakte de 

pågældende centre, som skal være værter.  

Læs mere om ansøgningsproceduren i the Dear Colleague Letter for 2010.  

 

NSF støtter den enkelte fellow med 5000 USD i rejse- og flytteomkostninger udover det årlige 

GRFP stipendium på 30.000 USD.  

Fra Danmarks Grundforskningsfonds side stilles der ekstraordinære midler til rådighed til dette 

program. Fonden dækker merudgifter til leveomkostninger for den enkelte fellow (forventet beløb 

er ca. 9000 kr. månedligt) samt uddannelses- og forskningsomkostninger i forbindelse med opholdet 

på centret (op til 21.600 kr. inkl. overhead pr. måned). Beløbet vil afhænge af de omkostninger, der 

knytter sig til den forskning, som den enkelte fellow skal indgå i. Udgifterne til NRO programmet 

vil blive givet som en supplerende bevilling inkl. overhead.  

 

For yderlige information, kontakt forskningskonsulent Marie-Louise Munch (tlf. 33 18 19 53 eller 

mlm@dg.dk). 

http://www.nsfgrfp.org/
http://www.dg.dk/aktivitetercentredefault_eng.htm
https://www.fastlane.nsf.gov/grfp/AwardeeList.do?method=loadAwardeeList
http://www.nsf.gov/pubs/2009/nsf09064/nsf09064.jsp?WT.mc_id=USNSF_25
mailto:mlm@dg.dk

