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Om initiativet 

Ph.d.-studerende i Danmark på tværs af universiteter og fagområder indbydes hermed 

til endags-seminar om karriereplanlægning og overgangen fra ph.d. til postdoc.  

Seminaret er arrangeret af Det Unge Akademi, som med dette initiativ ønsker at dele 

vores erfaringer som unge forskere med ph.d-studerende i et interdisciplinært forum. 

Det er vores indtryk, at mange ph.d.-studerende vil have gavn af et forum uden for deres 

respektive ph.d-skoler, med fokus på faglig sparring på tværs af fagområder og traditio-

ner.  

Om seminaret 

Ved seminaret vil en række fremtrædende personer fra fonde og forskningsråd fortælle 

om, hvorledes og hvorfor de prioriterer postdoc midler, som de gør. Dertil fortæller 

ph.d-programledere om, hvad de forskellige ph.d-skoler kan tilbyde deres ph.d-

studerende og hvilke overvejelser, de mener, ph.d-studerende bør gøre sig i forbindelse 

med karriereplanlægning. Sidst men ikke mindst vil en række medlemmer af Det Unge 

Akademi fortælle om deres egne erfaringer med overgangen fra ph.d til postdoc. 

Arrangementet afholdes på dansk. 

Tilmelding 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Der er maks. 100 pladser, der til-

deles efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingen er åben fra 7. april til 2. maj på 

www.youngacademy.dk/aktiviteter/seminarer 
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PROGRAM – Nationalt ph.d. netværksseminar, 15. maj 2014.  

09:15 Morgenmad og kaffe i AIAS Hall 

09:45 Velkomst og introduktion ved Det Unge Akademi 

10:00 Professor Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet: Fra ph.d. 

til postdoc: træf de rigtige valg! 

10.30 Professor Rubina Raja, ph.d. programleder, humaniora: Strategier eller 

tilfældighed - karriereplanlægning under ph.d-forløbet. Ph.d-

programmernes rolle. 

11.00 Professor Henrik Stapelfeldt, ph.d. programleder, naturvidenskab: Be-

tragtninger om valg og forløb af en postdoc ansættelse 

11.30 Professor Jørgen Frøkier, næstformand i Forskningsrådet for Sundhed og 

Sygdom og Lektor Morten Raffnsøe-Møller, medlem af Forskningsrådet for 

Kultur og Kommunikation: Postdoc i Det Frie Forskningsråd - Prioriteringer 

og uddelingspraksis. 

12:15 Frokost i AIAS Hall 

13:15 Adjunkt Thomas Poulsen, medlem af Det Unge Akademi: Bør man gamble 

med sin karriere på sin postdoc? 

13:45 Lektor Rikke Schmidt Kjærgaard, medlem af Det Unge Akademi: Postdoc, 

eller ud og hjem igen. 

14:15 Workshop i AIAS Hall 

15.45 Diskussion og evaluering 

16.15-17.00 Øl og vand og tak for i dag. 

 

Om Det Unge Akademi 

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskaber-

nes Selskab og blev oprettet i 2011 som et nyt videnskabeligt forum for unge, talentfulde 

forskere. 

Akademiet er tværvidenskabeligt og beskæftiger sig bl.a. med forskningspolitiske em-

ner, forskningsformidling til et bredt publikum og tværfagligt samarbejde. 


