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L’Oréal-UNESCO For Women in Science-Priserne i samarbejde med 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
 

Generelle oplysninger 
A. Priserne 

1. Hver af de op til 3 priser har en værdi af 110.000 DKK. 
2. Priserne vil blive uddelt til lovende, kvindelige forskere inden for det naturvidenskabelige område. 
3. Ansøgninger skal indsendes jf. Opslaget, på den officielle internationale hjemmeside  
       www.forwomeninscience.com . 
4. Prismodtagerne vil være udpeget senest 4 måneder efter fristens udløb. 
5. Prismodtagerne får overrakt deres pris ved en officiel ceremoni i København den 2. maj 2023, hvor 
       prismodtagerne skal være til stede. 
6. Prismodtagerne skal holde en halv times offentligt foredrag om deres forskning i Det Kongelige  
       Danske Videnskabernes Selskab den 4. maj 2023. 

 
B. Formålsberettigelse 

1. Ansøgere skal opfylde følgende betingelser:  
 a. De må ikke være fyldt 40 år på tidspunktet for ansøgningsfristens ophør. 
 b. De skal have opnået en ph.d.-grad eller en doktorgrad inden for de seneste fem år på tidspunktet for  
        ansøgningsfristens ophør. (Dog fratrækkes 1 år pr. barn, man har fået siden sin ph.d.) 
 c. De skal have en fast tilknytning til dansk forskningsmiljø. 
2. Op til tre kvindelige forskere vil få tildelt priserne, der er øremærkede til anvendelse i pristagernes 
    forskningsprojekter, som har ligget til grund for tildelingen.  
3. Midlerne kan ikke anvendes til løn, administrative omkostninger eller private formål. 
 

C. Ansøgningsprocedure 
1. Ansøgninger skal indsendes via det officielle ansøgningsskema på www.forwomeninscience.com  

senest den 15. januar 2023. Ansøgninger kan være på dansk eller engelsk. 
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og dokumenter:  

• Detaljeret beskrivelse, dog max. 2 sider af forskningsarbejdet, til hvilket der søges støtte. 

• Detaljeret beskrivelse, dog max. 200 ord af ansøgerens generelle forskningsarbejde. 

• CV. 

• Publikationsliste med oversigt over antal artikler, H-index samt detaljer ang. 1. og 2. 

forfatter. 

• Bekræftede kopier af eksamensbeviser (inkl. karakterudskrift) og dokumentation for 

opnåede grader. 

• Anbefalinger af ansøgerens videnskabelige arbejde fra supervisor eller Institut- eller 

afdelingsleder 

• Detaljeret budget. 

2. Ansøgninger, der er ufuldstændige eller indsendt efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke komme i 
betragtning. 

  

http://www.forwomeninscience.com/
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D. Bedømmelse af ansøgningerne 

1. Ansøgningerne vil blive vurderet af et videnskabeligt bedømmelsesudvalg 
2. Modtagere af priserne vælges ved møde i bedømmelsesudvalget 28. februar 2023. 

 
E. Oplysning vedr. priserne 

1. Opslag til priserne vil blive publiceret i dagspressen samt i det netværk, de tre parter bag priserne 
har adgang til. 

2. Alle ansøgere får skriftligt svar senest fire måneder efter fristens udløb.  
3. Prismodtagerne vil blive orienteret telefonisk og deres navne offentliggjort i medierne. 
4. Den officielle prisoverrækkelse finder sted i København i 2. maj 2023. 
5. Prismodtagerne holder et offentligt foredrag ved en foredragsaften i Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskab d. 4. maj 2023. 
 

F. Rettigheder og pligter for de involverede parter 
1. Priserne vil blive udbetalt af L’Oréal Danmark A/S i én portion efter ceremonien. 
2. Priserne skal finansiere modtagernes forskning (se også B2 og B3). 
3. Prismodtagerne accepterer at referere til prisen i enhver publikation, der udgives med støtte af 

denne pris. 
4. Pristagerne accepterer at blive fotograferet, filmet og interviewet af medierne. 

Pristagerne accepterer, at de vil blive fotograferet, filmet og interviewet af L’Oréal i forbindelse 
med omtale af For Women in Science programmet. Fotos, video- og audio materiale og tekster 
vil blive brugt i Danmark og internationalt i skrevne medier, radio og TV, på Internet og trykt 
materiale. Pristagerne giver L’Oréal lov til at bruge deres billede, navn og titler i hele verden. 
Dette vedrører kun L’Oréal For Women in Science programmet og vil udelukkende være til ikke-
kommerciel brug. 

5. Pristagerne accepterer, at de vil blive fotograferet, filmet og interviewet af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab i forbindelse med omtale af For Women in Science programmet. 
Pristagerne accepterer at holde et oplæg ved et offentligt foredrag i KDVS og accepterer at deres 
præsentationer deles på KDVS’ digitale medier. 

6. Prismodtagerne skal informere bedømmelsesudvalget i følgende tilfælde: 
6.1. Ændring af arbejdssted eller forskningsprojekt 
6.2. Beslutning om at ophøre med forskningsprojektet.  

 
København, 15. oktober 2022 


