
	

	
	
STUDENTERPRISEN INDEN FOR TROPISKE SYGDOMME 
 
Negligerede tropesygdomme såsom slangebid, malaria, sovesyge og andre parasitsygdomme 
påvirker millioner af mennesker i udviklingslandene og er med til at skabe helbreds- og 
behandlingsmæssig ulighed i verden. Vha. forskning og moderne teknologi har vi i Danmark en 
enestående mulighed for at forbedre denne status quo gennem udvikling af nye typer medicin, 
nye behandlingsmetoder, ny viden om sygdomsmekanismer og ved vidensudbredelse. 
 
Studenterprisen inden for tropiske sygdomme er en ærespris til dén danske 
gymnasiestuderende, som i sin Studieretningsopgave (SRP) har sat fokus på negligerede 
tropesygdomme og metoder/opfindelser, der kan bruges til at helbrede disse. Prisen vil blive 
tildelt på baggrund af en halv sides resumé af opgaven, karaktergennemsnit, eventuel udtalelse 
fra SRP-vejlederen og eventuelle ekstracurriculære tiltag, som den studerende måtte have 
deltaget i (fx afholdelse af foredrag inden for emnet eller deltagelse i 
forskningsaktiviteter/idékonkurrencer). Sammen med prisen følger en hædersgave på DKK 1.000 
doneret af Andreas H. Laustsen samt en festmiddag med medlemmerne af the Tropical 
Pharmacology Lab (http://tropicalpharmacology.com), som til daglig arbejder med udvikling af 
bioteknologiske lægemidler mod negligerede tropesygdomme. Modtageren af prisen vil blive 
offentliggjort og portrætteret på videnskabsbloggen, ToxBlog (https://ing.dk/blogs/toxblog). 
 
Link til WHOs liste over negligerede tropesygdomme:  
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/ (prisen kan dog også tildeles studerende, 
som har forsvaret opgave inden for lignende sygdomme, som ikke er på WHOs liste). 
 
Ansøgeren skal være en dansk gymnasieelev, som afslutter sin studentereksamen sommeren 
2018. For at søge prisen skal følgende sendes til tropicalpharmacology.apply@gmail.com som 
én PDF-fil senest d. 10. januar 2018: 
 

1. Motiveret ansøgning (max ½ side) 
2. Resumé af opgave (max ½ side) 
3. CV (max 1 side) indeholdende karaktergennemsnit 
4. Karakterudskrift 
5. Eventuel udtalelse fra SRP-vejleder 

 
Der vil blive lagt vægt på, om ansøgeren har en interesse i at forfølge et fremtidigt studie, der kan 
have betydning for bekæmpelsen af negligerede tropesygdomme. 
 
Alle ansøgere modtager svar. Der sendes dog ikke begrundelse for afslag. 


