
 
 
Donation til at støtte molekylærbiologi- og molekylærmedicinstuderende 
 
Instituttet har modtaget en donation på 2.75 MKr fra R. Rajagopal, der på foranledning af 
professor Poul Larsen blev ansat på det daværende Plantefysiologisk Institut ved Aarhus 
Universitet (AU). Poul Larsen var professor fra 1967-76 ved Plantefysiologisk Institut, der i 1976 
blev lagt sammen med Institut for Molekylær Biologi under navnet Institut for Molekylær 
Biologi og Plantefysiologi. 
 
R. Rajagopal ønsker med denne donation at hædre Poul Larsen, der også var Rajagopals 
vejleder ved Bergens Universitet, da han skrev en disputats der. 
 
Donationen er tiltænkt at støtte molekylærbiologi- og molekylærmedicinstuderende med 
anden etnisk baggrund end dansk, samt understøtte udveksling af danske og udenlandske 
bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende. 
 
Der vil konkret kunne søges støtte til: 
 

1) Fagligt dygtige studerende i molekylærbiologi og molekylær medicin ved AU på bachelor- 
eller kandidatniveau fra familier med anden etnisk baggrund end dansk.  
Der kan søges om et scholarstipendium på 20.000 kr. som støtte til studiet generelt. 
Ansøgningen skal komme fra den studerende selv og indeholde en begrundelse 
(familiemæssig og evt. socio-økonomisk baggrund) samt en beskrivelse af faglige interesser, 
ambitioner og karriereplaner og vedlægges karakterudskrift. Vejlederkontakt eller støttebrev 
er ikke nødvendig. 
 

2) Studerende på bachelor- eller kandidatniveau fra et udenlandsk universitet.  
Der kan søges om støtte til forskningsophold på 1-3 måneder ved Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik (MBG) ved Aarhus Universitet, f.eks. hen over sommerferien 
eller som forlængelse af et ERASMUS-ophold. Bevillingen kan benyttes til specifikke rejse- og 
opholdsudgifter ifm. opholdet. Den studerende må ikke være indskrevet på AU på 
ansøgningstidspunktet. Der kan søges om op til 20.000 kr. i velargumenterede udgifter pr. 
ansøger. Ansøger er vejlederen, der skal være gruppeleder ved MBG og vedlægger 
støttebrev. 
 

3) Arrangører af videnskabelige summer schools ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik. 
Der kan søges om 50.000 kr. til dækning af specifikke rejse- og opholdsudgifter for 
udenlandske bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende fra lande, hvor der kan argumenteres 
for at deltagelse ville være vanskeligt uden økonomiske støtte. Ansøger er arrangøren, der 
skal være gruppeleder ved MBG. 

 
Ansøgningsfrist 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11. Sommerstuderende skal søge 1/5. Svar inden for en 
måned. Der uddeles op til 15 bevillinger per år. 



 
 
Til at administrere bevillingen har instituttet nedsat et udvalg bestående af Ditlev Brodersen, 
Charlotte Rohde Knudsen, Claus Oxvig og Simona Radutoiu. 
 
Ansøgninger indsendes til Birgitte Larsen, MBG, blarsen@mbg.au.dk. 
 
 
Ansøgning om modtagelse af udenlandske studerende skal indeholde følgende information: 
 
Navn på studerende 
Vejleder/gruppe ved MBG 
Uddannelse + sted + land 
Grader + forventede grader 
Samlet ophold i Danmark + projektperiode (start/slut) 
1/2 side projektbeskrivelse 
Specificerede udgifter 
Støttebrev fra vejleder 
 
 
Ansøgning om støtte til summer schools skal indeholde følgende information: 
Navn på ansøger 
Emne og omfang af summer school 
Forventede antal deltagere. 
Budget for tilskud 
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