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 Notat 

Nobelprismodtager Jens Christian Skous pris 
 
Formålet med Jens Christian Skou-prisen er at skabe opmærksomhed omkring og støtte 
yngre fremragende forskere og deres resultater på Health. Prisen uddeles som en aner-
kendelse til en særligt lovende yngre forsker, der er ansat på Health og som har præste-
ret fremragende forskning inden for et eller flere af fakultetets forskningsområder. 
 
Hvem kan komme i betragtning 
Jens Christian Skou-prisen gives til en fremragende, yngre forsker i international sær-
klasse, der er ansat ved Health, Aarhus Universitet. Forskeren skal være helt ekstraordi-
nær og talentfuld inden for sit forskningsfelt og have dokumenteret en helt usædvanlig 
kreativitet og produktivitet i sin forskning. Det er kendetegnet, at den pågældende har 
helt særlige evner og potentiale, og at vedkommende har evnerne til på sigt at udvikle 
sig til at blive en internationalt førende forsker. 
  
Pris og tillæg 
Prisen kan ikke søges. Indstillinger fremsendes af institutlederne til dekanatet. Institut-
lederne for hvert institut kan indstille maksimalt to prioriterede kandidater. Indstillingen 
skal indeholde en udførlig begrundelse og bilægges CV inkl. publikationsliste for de ind-
stillede. Tidligere indstillede kan genindstilles, såfremt de fortsat opfylder kravene. Pri-
sen kan kun modtages en gang. 
 
Med Jens Christian Skou-prisen følger et diplom og et beløb på 100.000 kr., som skal an-
vendes til en fortsat styrkelse af prismodtagerens forskning som f.eks. til udførelse af 
nye forskningsprojekter eller til et ophold ved en anden international, anerkendt forsk-
ningsinstitution. 
 
Prisen uddeles én gang årligt omkring Jens Christian Skous fødselsdag den 8. oktober. 
 
Kriterier for tildeling af prisen 
Ved en yngre medarbejder forstås en medarbejder, der endnu ikke er professor. Det vil 
sige en, der er ansat som post. doc., adjunkt eller lektor ved Health, og som maksimalt 
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har opnået en ph.d-grad 10 år inden modtagelse af prisen. Barselsorlov er fraregnet 
denne periode. 
 
Den yngre medarbejder skal være helt ekstraordinær og talentfuld inden for sit forsk-
ningsfelt, udvise en helt særlig kreativitet og produktivitet samt have helt særlige evner. 
 
Behandling af ansøgninger: 
Institutlederen sender sin begrundede indstillinger - vedlagt relevante bilag - til dekanen 
senest 1. september (det pågældende år), der sammen med dekanatet træffer beslut-
ning om, hvem der får tildelt prisen. 
 
Prisoverrækkelsen sker i forbindelse med et prisoverrækkelses-arrangement på Health 
omkring 8. oktober (det pågældende år). Dekanen giver uddybende begrundelse for val-
get af årets prismodtager i forbindelse med prisoverrækkelsen. 
 


