
 

1 
 

Distrikt 13 
Area 01 

Danmark 
 

Zonta Danmark legat på 50.000 kroner til PhD-studerende Mie Elholm Birkbak 
 
Mie Elholm Birkbak, 27 år og PhD-studerende ved iNano på Aarhus Universitet, modtager Zonta Danmarks legat 
på 50.000 kroner.  
 
I sit PhD-studium arbejder Mie med udvikling og nye teknikker til røntgentbilleddannelse for at opnå en bedre 
forståelse af knoglers nano- og mikrostruktur og med deres mekaniske egenskaber. Hermed kommer man et 
skridt nærmere forståelsen af, hvordan vi bedst muligt forebygger og behandler knogleskørhed.  
 
”Vi valgte Mie Elholm Birkbak som modtager i år, da hun på unik måde kombinerer det at være en fantastisk 
dygtig PhD-studerende inden for et meget teknisk krævende felt og med samtidig at være dybt engageret i 
formidling og frivilligt arbejde”, siger professor, dr.scient. Dorte Olesen, formand for Zonta Danmarks Scholarship 
udvalg.  
 
”Legatet uddeles hvert andet år af det internationale Zonta-netværk for at sætte fokus på kvinder, 
naturvidenskab og teknologi. Zontas legatudvalg har i år modtaget 74 ansøgninger fra yderst velkvalificerede 
kvindelige forskere, så konkurrencen har været meget hård”. 
 
Legatet overrækkes søndag den 20. september ved Zonta Danmarks landsmøde på Hotel Legoland i Billund.  
 
Mie Birkbak tog sin bachelorgrad i Nanoscience ved Aarhus Universitet i 2011 og blev optaget på et eliteforløb 
med sigte mod en Ph.D. grad i 2016. Hun var en del af det iNano-team, der i 2011 vandt både hovedprisen og 
prisen for bedste præsentation ved BIOMOD konkurrencen på Harvard Universitet.  
 
Mie har samtidig været stærkt engageret i det sociale liv på Aarhus Universitet og har bl.a. været formand for 
studenterorganisationen TÅGEKAMMERET og tutor for nye studerende.  
” At få tildelt Zonta Danmarks legat er en stor anerkendelse, som gør mig utrolig glad. Det motiverer mig til at 
fordybe mig endnu mere i min forskning, samtidig med, at jeg stadig også engagerer mig i min omverden. Legatet 
vil bidrage meget til, at jeg også kan udvikle et værdifuldt internationalt netværk, siger Mie Elholm Birkbak. 
 
Legatet er på 50.000 kroner samt medlemskab af Zonta Club Aarhus II i to år. Derudover skal Mie holde en Zonta-
forelæsning på Aarhus Universitet i samarbejde med Zonta Club Aarhus II. Forelæsningens indhold vil være en 
mere populær fremstilling af legatmodtagerens forskningsfelt. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst legatmodtager Mie Elholm Birkbak på 2585.2822 eller formand for 
Zonta Danmarks Scholarship-udvalg Dorte Olesen på 2992.6300 eller 4525.3089. 
 
 Zonta Club Aarhus II arbejder for: 
• at forbedre kvinders status på det juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og  
     erhvervsmæssige område gennem lokale projekter og ved at give bidrag til Zonta Internationals  
     projekter, samt påvirke den offentlige mening i overensstemmelse med Zontas formål. 
• at skabe et netværk for og mellem kvinder i forskellige erhverv. 
• at forhindre vold mod kvinder og handel med kvinder til sex og slavearbejde. 
Klubben er neutral med hensyn til partipolitik og religion.  


