Otto Mønsted Gæsteprofessorater for udlændinge
I 2019 har Otto Mønsteds Fond afsat 3.3 millioner kr. til aflønning af udenlandske gæsteprofessorer ved
DTU og CBS.
Institutterne kan via online-ansøgningssystemet på www.ottomoensted.dk i perioden fra den 11. februar
til den 5. juni 2019, ansøge om støtte til ansættelse af udenlandske gæsteprofessorer.
Ansøgninger udfyldes og sendes elektronisk, samt udskrives og sendes sammen med bilag til institutionens
Rektor.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:








Gæsteprofessorens navn, alder og ansættelsessted.
Opholdets varighed, og den specifikke periode.
Bibliometriske forskningsindikatorer for gæsteprofessoren.
Gæsteprofessorens fagområde, og dets forskningsmæssige betydning for dansk erhverv.
Gæsteprofessorens undervisning.
Mulighederne for etablering af nye netværk via gæsteprofessoratet.
Gæsteprofessorens betydning for instituttets akademiske strategi.

Fonden støtter primært gæsteprofessorophold på 3 måneder og støtten vil normalt være på maksimalt
70.000 kr. pr. måned, og kun omfatte lønudgifter. Efterfølgende ansøgning om at splitte gæsteprofessorens
ophold op i kortere perioder, vil kun i ganske særlige tilfælde blive imødekommet.
Der ydes ikke støtte til faste- og eller administrationsudgifter.
Gæsteprofessoren skal akademisk være på professorniveau og bidrage til at opbygge elitær undervisning.
Fonden lægger vægt på, at de ansøgte gæsteprofessorer, ikke er gengangere fra tidligere år.
Institutionen og rektor prioritere de indkomne ansøgning. Den endelige prioritering meddeles til Otto
Mønsteds Fond via det elektroniske ansøgningssystem. En samlet indstilling for alle de indsendte
gæsteprofessoransøgninger, inklusiv beskrivelser af gæsteprofessorenes betydning for institutionens
akademiske strategi og forskningsområdets betydning for dansk erhverv, mailes til fonden senest den 5.
august 2019.
Otto Mønsteds Fonds bestyrelse vil i ultimo september 2019, med baggrund i ovennævnte, udvælge de
gæsteprofessorer og forskningsområder der tildeles midler. Primo oktober vil alle ansøgere modtage
besked om bestyrelsens beslutning, og en samlet bevillingsoversigt sendes til Rektor.
Otto Mønsted-gæsteprofessorerne forudsættes at være ansat af institutionen, på samme lønvilkår som
institutionens egne gæsteprofessorer.
Bevillingen vil blive overført til institution, som herefter vil stå for den økonomiske administration.
Bevillingen skal anvendes til den konkrete gæsteprofessors lønudgifter, i den oplyste periode. Hvis der
ændres i de angivne forhold, bedes i informere os herom.
Eventuelle spørgsmål til opslaget sendes til omf@omfonden.dk.
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