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Etårig post.doc-bevilling til projekt om 
ekstrem islamisme i Danmark

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, ved Nationalt Center for Forebyggelse af Eks-
tremisme finansierer i 2020 et etårigt post.doc-projekt med mulighed for forlængelse. Projektet skal 
handle om aktuel ekstrem islamisme i Danmark, herunder grupper og miljøer, mobilisering og akti-
viteter, samt ideologi og betydningen af internationale strømninger. Projektet skal have stærkt fokus 
på online-dimensioner af ovenstående. Projektet skal desuden være empirisk baseret og have direkte 
relevans for det praktiske arbejde med at forebygge ekstremisme i Danmark. 

Du skal sikre, at den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder databeskyttelsesforordnin-
gen og databeskyttelsesloven, overholdes i forbindelse med projektets udarbejdelse.

For at sikre den videnskabelige kvalitet, skal projektet forankres i et relevant forskningsmiljø ved en 
dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. Ansøgningen skal derfor vedlægges dokumentation for 
samarbejde med minimum en relevant forsker og forskningsinstitution i projektperioden.

Resultaterne af projektet skal formidles i et eller flere skriftlige produkter, som kan anvendes i centrets 
rådgivning og eventuelt offentliggøres af centret. Derudover forventes løbende skriftlig og mundtlig 
formidling til fagpersoner efter nærmere aftale med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Med bevillingen følger kontorplads i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2020. Såfremt bevil-
lingen forlænges, forlænges kontorpladsen ligeledes.

Opstart på projektet skal være 1. januar 2020

Om ansøger

Du skal have en ph.d.-grad eller have afleveret din afhandling, der er antaget til forsvar på ansøgning-
stidspunktet og forsvaret inden opstart på projektet. Dit ph.d.-bevis skal være modtaget i Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration, inden den første udbetaling af en bevilling kan ske.

Du skal, som ansøger, selv indsende ansøgningen og vi forventer, at du selv har formuleret projekt-
beskrivelsen.

Du skal have forskningsmæssig erfaring med genstandsfeltet og kunne forstå og formidle på dansk. 

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du 
kan opretholde godkendelsen under hele bevillingsperioden.



2

ETÅRIG POST.DOC-BEVILLING

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, 
religion, køn, alder og lign. til at søge bevillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af 
Foreningen Nydansker.

Om ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

1.   Projektbeskrivelse på max. 5 normalsider.
2.   Dokumentation for forankring i relevante forskningsmiljøer.
3.   Budget.
4.   CV inklusive publikationsliste.
5.   Ph.d.-bevis eller dokumentation for, at din afhandling er antaget til forsvar.
6.   Eksamensbeviser.

Ad 1. Projektbeskrivelse
Din projektbeskrivelse skal redegøre for:

Projektets formål, herunder problemformulering og eventuelle hypoteser.
Projektets videnskabelige og praktiske perspektiv og relevans. 
Projektets teoretiske grundlag, centrale begreber og relation til state of the art på området. 
Hvis projektet forudsætter behandling af personfølsomt data, skal du beskrive, hvorfor 
behandlingen er nødvendig, og hvordan data vil blive behandlet.
Projektets metoder, herunder begrundelse for valg samt fordele og ulemper. 
Forskningsplan, herunder vurdering af projektets gennemførlighed og eventuelle afhængigheder 
(f.eks. rekruttering af deltagere eller adgang til databaser).

•
•
•
•

•
•

Ad 2. Dokumentation for forankring i relevante forskningsmiljøer
Ansøgningen skal vedlægges en eller flere skriftlige tilkendegivelser af interesse for samarbejde i 
forbindelse med projektet fra relevante forskere og forskningsinstitutioner i Danmark eller udlandet.

AD 3. Budget
Personlige udgifter
Du kan søge om et fast beløb på 650.000 kr. til dækning af dine personlige udgifter i den etårige 
projektperiode. Bemærk, at der er tale om en bevilling og ikke et ansættelsesforhold, og at du derfor 
ikke er omfattet af en overenskomst i bevillingsperioden. Bevillingen til de personlige udgifter vil blive 
udbetalt i 12 rater i bevillingsperioden.

Drift
Du kan søge om et beløb på op til 50.000 kr. i bevillingsperioden til dækning af nedenstående udgifter 
til drift. 

Forskningsudgifter: udstyr (bøger, abonnementer, IT, m.v.), konferencedeltagelse, feltarbejde, 
andet.
Udgifter forbundet med ophold i forskningsmiljø(er), som projektet tilknyttes: transport, bolig og 
nødvendige forsikringer, herunder til evt. medfølgende familie.

•

•

Bemærk, at en eventuel overskridelse af det bevilgede beløb til drift ikke vil blive dækket.
Bevillingen til drift vil blive udbetalt i forbindelse med afholdelse af udgifter.
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Du er som ansøger selv ansvarlig for at undersøge behovet for forsikringer for dig selv og udstyr (f.eks. 
rejse- og sygeforsikring, arbejdsskadeforsikring, eventuelle sociale sikringsordninger, forsikring af udstyr 
til brug for forskningen m.v.). 

Du har endvidere selv ansvaret for at udarbejde aftaler med forskere og forskningsinstitutioner om 
udførelsen af forskningen og eventuelle spørgsmål om ophavsrettigheder m.v.

Søg bevillingen

Du søger bevillingen ved at sende din samlede ansøgning med bilag til ashe@siri.dk. Vi skal have 
modtaget din ansøgning senest mandag den 18. november 2019 kl. 12.00.

Ansøgninger vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Nationalt 
Center for Forebyggelse af Ekstremisme og forskere fra danske forskningsinstitutioner. I bedømmelsen 
vil der blive lagt vægt på:

Projektets videnskabelige kvalitet.
Projektets relevans for forebyggelse af ekstrem islamisme.
Projektdesignets kvalitet og soliditet.
Ansøgers erfaring og kompetencer.

•
•
•
•

Behandling af persondata

Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig 
– før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på 
vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

