
Ansøgningsskema til AUFF mobilitets- og 

sabbatical-stipendier 

Personlige oplysninger 

1. Fornavn (maks. 20 tegn)

2. Efternavn (maks. 50 tegn)

3. Stilling på AU (maks. 20 tegn)

4. Institut på AU (maks. 20 tegn)

5. Evt. stilling i RM (maks. 20 tegn)

6. Evt. afdeling i RM (maks. 20 tegn)

7. Telefon (8 tal)

8. E-mail (maks. 50 tegn)



9. CV (maks. 5.000 tegn)



10. Publikationsliste (maks. 5.000 tegn)



16. Hvad er din motivation for opholdet? (maks. 1.000 tegn)

Oplysninger om opholdet

11. Navn(e) på udenlandsk(e) institution(er) (maks. 500 tegn)

12. Opholdets varighed i antal måneder (maks. 9 måneder)

13. Opholdets begyndelsestidspunkt (dd-mm-åååå)

14. Opholdets afslutningstidspunkt (dd-mm-åååå)

15. Hvad er formålet med opholdet? (maks. 1.000 tegn) 



17. Hvordan vil opholdet gavne din forskning på kort og langt sigt? (maks. 500 tegn)

18. Hvordan vil opholdet gavne relevante faglige miljøer på Health? (maks. 500 tegn)

19. Hvad er dine relationer til den udenlandske institution? (maks. 500 tegn)

20. Er der et samarbejde mellem Health og den udenlandske institution? (maks. 200 tegn)

21. Hvor og hvornår har du sidst været på et længerevarende udlandsophold? (maks. 200 tegn)

Budget

22. Ansøgt beløb i kroner – gerne i runde tal (maks. 200.000 kr.)

23. Budgetposter og evt. bemærkninger til det ansøgte beløb (maks. 500 tegn)



Færdiggør ansøgning 

24. Har din institutleder læst og godkendt ansøgningen og budgettet (ja eller nej)

25. Udskriv/Gem skemaet

26. Send

Tak for ansøgningen. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til fakultetssekretariatet: ha@au.dk
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