
FUNDATS 

Hans Christian Ørsted Prisen er indstiftet i 2013 af H.C. Ørsted Selskabet og 

Langeland Kommune. Priserne uddeles med støtte fra Ørsted hvert år som 

hovedregel på H.C. Ørsteds fødselsdag den 14. august. 

HANS CHRISTIAN ØRSTED PRISERNE: 

H.C. Ørstedprisen på 50.000 kr. sammen med et diplom og et kunstværk. 

To  H.C. Ørsted forskerspirepriser på 10.000 kr. sammen med et diplom. 

Fire H.C. Ørsted studielegater på 50.000 kr. sammen med et diplom. To inden 

for naturvidenskab og to inden for humaniora. 

Formål 

Formålet med Hans Christian Ørsted priserne er at synliggøre H.C. Ørsteds 
tilknytning til Rudkøbing og Langeland og H.C. Ørsteds betydning for 
naturvidenskab, teknik, kultur i vores tid. 

Tildeling 

Hans Christian Ørsted Prisen  tildeles en person, institution eller organisation 
som påskønnelse for i deres videnskabelige arbejde med at fremme H.C. Ørsteds 
opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen 
lægges der stor vægt på, at prismodtageren  har medvirket til at udvikle 
naturvidenskaben og gøre den tilgængelig for den brede offentlighed. Hans 
Christian Ørsted prisen kan ikke søges. 
 
De to  forskerspirepriser tildeles som opmuntring til unge forskeres  fortsatte 
lovende forskningsarbejde. Disse priser kan ikke søges. 
 
De 4 studielegater gives til studerende, indskrevet på en naturvidenskabelig 
eller humanistisk uddannelse. Legaterne gives til studier i udlandet, og der 
lægges vægt på studier, der indholdsmæssigt lever op til H.C.Ørsteds virke. 
Priskomitéen udvælger  de 4 modtagere af H.C.Ørsted studielegater. 
Legaterne kan søges, og Ørsted foretager indstilling af  to kandidater inden for 
naturvidenskab og to kandidater fra humaniora. 



Priskomité 

Vinderne af Hans Christian Ørsted Priserne bliver udvalgt af en priskomité på 5-
8 medlemmer udpeget af H.C. Ørstedselskabet. Formanden for priskomitéen 
skal have en videnskabelig baggrund og have viden  om H.C. Ørsteds liv og virke. 
Et medlem af komitéen skal have kendskab til studenterudveksling. Formanden 
for H.C. Ørstedselskabet og borgmesteren for Langeland Kommune er fødte 
medlemmer af priskomitéen. De øvrige medlemmer af priskomiteen udpeges 
for en periode på 1 år og kan genudpeges. Formanden har i samarbejde med 
resten af priskomitéen ansvaret for  udformning af  begrundelser for valg af 
prisvindere. 
 
 


