Spar Nord Fonden - Ph.d./Postdoc stipendier 2021
Programmet blev indstiftet i 2018 – og hvert år opfordres og inviteres forskere i Danmark til at søge.
Ansøgninger 2021
Spar Nord Fonden sætter et nyt tema for hvert kalenderår – og for 2021 lægges følgende motivation til grund
for ansøgninger til Spar Nord Fondens Ph.d./Postdoc-stipendier:
Den globale COVID-19 pandemi bringer mange økonomiske og sociale tab med sig og påvirker derigennem
mange forskellige grupper i samfundet på samme tid. Der spekuleres i, at pandemien ændrer mange rutiner
og vaner for altid, samtidig med at mange af de økonomiske og sociale tab har langsigtede og i værste fald
permanente ændringer med sig for de ramte aktører og personer.
Børn og unge under uddannelse er generelt i en formativ periode af deres liv, hvor deres sociale relationer og
uddannelsesaktiviteter former deres fremtidige liv og karriere. Tidligere forskning har vist, at personer, som kommer ind på arbejdsmarkedet under en økonomisk krise, kommer bagefter andre årgange i forhold til indkomst
og karriere. Der opstår dermed en ulighed mellem grupper afhængig af, hvornår de tager deres uddannelse,
og hvilke muligheder de har efter eksamen.
Men bringer COVID-19 pandemien permanente spor på dagens unge, når netop de unges uddannelser og
sociale liv er meget påvirket af begrænsninger i adfærd og fysiske restriktioner? Hvordan vil denne generation
af unge være påvirket af pandemiens effekter på lang sigt? Vil nogle unge fra eksempelvis ressourcestærke
familier klare sig bedre end andre med en anden baggrund? Hvornår og hvorfor opstår der ulighed i forhold til
denne pandemi? Hvilke tiltag kan begrænse denne ulighed og konsekvenserne for de unge, som pandemien
bringer med sig?
Spar Nord Fonden indbyder hermed til ansøgninger om Ph.d./Postdoc-stipendier, der har fokus på at besvare
disse - og relaterede - spørgsmål. Vi forventer, at projekterne tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser
med påvisning af årsagssammenhænge – og dermed bidrager til nye indsigter omkring Verdensmål 10, som
har fokus på ulighedsreducerende politiske tiltag. Projekterne må gerne inddrage internationale sammenligninger, men skal som udgangspunkt inkludere danske forhold.
Ansøgningen:
• Skal indeholde en dansk eller engelsk beskrivelse af problemstilling, forskningsmetode, datagrundlag,
tidsplan og budget på maksimalt otte sider i alt.
• Vedlægges CV og relevante bilag i et begrænset omfang.
Der kan søges til både navngivne og unavngivne kandidater.
Spar Nord Fonden forventer at bevilge til tre stipendier. Budgetrammen for hver ansøgning er på maksimalt
2.200.000 kroner. Der gives ikke overhead, men faktiske omkostninger støttes. Ansøgningerne skal komme fra
faglige miljøer på danske universiteter med lektorer eller professorer som ansøger. Kandidater til Ph.d./Postdoc-stipendier kan dermed ikke selv søge.
Ansøgningsfrist:
30. april 2021 kl. 12.00. Ansøgere får direkte besked om udfaldet af behandlingen ultimo juni 2021.
Ansøgningerne vurderes af et eksternt forskerpanel, som giver deres vurdering til Spar Nord Fondens bestyrelse.
Medlemmerne af panelet offentliggøres ved ansøgningsfristen.
Ansøgningen sendes via mail til forskning@sparnordfonden.dk
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