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Indledning

1.1 Indledning
Professionshøjskolerne udgør en hjørnesten i det danske velfærdssystem. Gennem
uddannelse og videreuddannelse skal professionshøjskolerne sikre at viden inden for
professionernes fag når ud der, hvor det får
betydning – i praksis hos bl.a. sygeplejersker, skolelærere, pædagoger, men også
en lang række andre faggrupper.
Uddannelserne skal ske på et internationalt
fagligt niveau, der imødekommer behovet
for kvalificeret arbejdskraft i den private såvel som den offentlige sektor, og derfor har
professionshøjskolerne, jf. loven, til opgave
at udbyde og udvikle videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse1.
Her er forskning og udvikling inden for professionernes fagområder midlet til at nå
dette mål.
”I de her år er der masser af efterspørgsel på, hvordan man realiserer
de politiske intentioner ude i klasselokalerne. Det kan både handle om uddannelsen af fremtidens lærere, men
også den viden man stiller til rådighed
for skoler og kommuner, som de kan
tage i brug. Der er et behov for viden,
som kun professionshøjskolerne kan
udfylde. ”

Forskning og udvikling i professionernes
fag har historisk set været en opgave for
universiteterne, og vil også i fremtiden

1

Lov om Professionshøjskoler for Videregående Uddannelser § 3,
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=25353#K2

være det. Men i 2013 blev der for første
gang givet selvstændige forsknings- og udviklingsmidler til professionshøjskolerne,
og i december 2013 blev der med den nye
lov om professionshøjskoler (L 614) skabt
klare rammer for opgaven. Folketinget traf
med lovændringen beslutning om, at professionshøjskolerne skal varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i spil i uddannelserne
såvel som i den private og den offentlige
sektor. Dermed blev der taget et afgørende
skridt i retning af, at de praksisnære miljøer
på professionshøjskolerne kan bedrive
forsknings- og udviklingsaktiviteter til gavn
for uddannelserne og den generelle videnudvikling i sektoren.
For at imødekomme de nye muligheder og
forpligtelser til at levere forskningsbaseret
undervisning udarbejdede professionshøjskolerne i 2012 ”Strategi for ph.d.”2. Heraf
fremgår det, at professionshøjskolerne
sætter som mål, at 50 pct. af undervisningspersonalet er ph.d.-uddannede i
2022.
Denne udredning og analyse, som DAMVAD har udarbejdet for Danske Professionshøjskoler, skal bidrage til analysere det
nuværende udbud af ph.d.er, som rekrutteringsgrundlag for professionshøjskolerne.
Analysens anden del kommer med forslag
til potentielle ph.d.-modeller, som kan
iværksættes for at nå 2022-målet.

2

http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/25bc665479/Ph.d.%20strategi%202012.pdf
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1.2 Hovedkonklusioner
I det følgende vil rapportens hovedresultater blive opsummeret. Strukturen på hovedkonklusionerne følger rapportens disposition.
1.2.1 Behov for 1.700 flere ph.d.-uddannede hos professionshøjskolerne
Samlet set skal der internt videreuddannes
eller eksternt rekrutteres næsten 1.700
ph.d.-uddannede inden 2022, hvis målsætningen skal nås.

Det er ikke muligt udelukkende at rekruttere alle disse ph.d.er, da der frem mod
2022 kun forventes at være en naturlig afgang (efterløn og pension) af det eksisterende undervisningspersonale på 29 pct.
Det betyder, at omkring 400 ud af de 1.700
ph.d.er skal internt videreuddannes. De resterende 1.300 kan findes via ekstern rekruttering, såfremt der er et tilstrækkeligt
udbud af fagligt relevante ph.d.er, som belyses nærmere i følgende.

FIGUR 1.1
Balance mellem udbud og efterspørgsel af ph.d.-uddannede frem mod 2022.
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Kilde: KOT-hovedtal, særudtræk af ph.d.-statistikken fra Danmarks Statistik og egne beregninger
Note: For en nærmere beskrivelse af metoden til Figur 1.1 henvises til kapitel 2, særligt afsnit 2.3.1.
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1.2.2 Mangel på mellem 900 og 1.300
fagligt relevante ph.d.er
Formålet med ”Strategi for Ph.d.” og 2022målet er at først og fremmest at sikre undervisning på højeste niveau inden for professionernes fagområder. I kapitel 3 er det
nuværende udbud af ph.d.er derfor sammenholdt med professionshøjskolernes efterspørgsel fordelt på fagområder. Øvelsen
med at matche udbud og efterspørgsel er
ikke let, da fagområderne fra ph.d.-statistikken og professionernes fagområder på forskellig vis kan være overlappende. Blandt
andet derfor er der arbejdet med to scenarier for professionshøjskolernes mulighed
for eksternt at rekruttere fagligt relevante
ph.d.er.
Det estimeres, at der frem mod 2022 vil
mangle mellem knap 900 og 1.300 ph.d.uddannede med en fagligt relevant profil for
professionshøjskolerne, jf. figur 1.1. Heraf,
skal minimum ca. 400 internt videreuddannes blandt professionshøjskolernes egne
undervisere.
Analysen viser, at der er ganske få ph.d.er
inden for de tre største professionsuddannelser: pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen.
Behovet for ph.d.-uddannede inden for
disse fag udgør ca. 60 pct. af den samlede
efterspørgsel, og dette kan ikke matches af
det nuværende ph.d.-udbud3. Inden for
disse tre uddannelser vil der alene mangle
ca. 800 ph.d.er frem mod 2022, jf. figur 1.1.

3

1.2.3 Få finansieringskilder til ph.d.-uddannelse for professionshøjskolerne
En del af formålet med nærværende analyse har også været at vurdere professionshøjskolernes mulighed for at få aftagerindflydelse på de ph.d.er, der uddannes via de
konkurrencesættende råd/fonde samt universiteternes egne opslag.
Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning er
den finansieringsmodel, som vurderes at
have det største potentiale, da modellen er
direkte henvendt til internt videreuddannelse og ekstern rekruttering af ph.d.er til
professionshøjskolernes læreruddannelse.
Via ErhvervsPhD-ordningen uddeles ca.
10 stipendier årligt som ErhvervsPhD’er i
den offentlige sektor, og her vurderes professionshøjskolerne at have mulighed for
at opnå tilsagn, om end omfanget er begrænset af antallet af ph.d.-stipendier der
uddeles.
Det samme gør sig gældende for den nye
ordning under Det Frie Forskningsråd, hvor
der i 2014 uddeles mellem syv til ni stipendier inden for ordningen forskeruddannelse
uden for universiteterne (ph.d.).
1.2.4 Fem mulige ph.d.-modeller
Afslutningsvis har analysen behandlet mulige modeller for ph.d.-uddannelse. Formålet har været, at komme med forslag til,
hvordan professionshøjskolerne via mulige

Baseret på tilgang af ph.d.er, tal for 2011.
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modeller for ph.d.-uddannelse kan øge aftagerindflydelsen og sørge for, at der frem
mod 2022, uddannes det nødvendige antal
af ph.d.er. I alt er der stillet forslag til fem
mulige modeller.
Den første model har fået overskriften ”faglig toning af eksisterende ph.d.-forløb”. Her
stilles der forslag om oprettelse af aftagerpaneler, som skal tilknyttes universiteternes ph.d.-skoler. Dertil foreslås det, at der
oprettes tværgående kurser eller forskerskoler som sikrer, at de optagne ph.d.-studerende får mulighed for at få undervisning
i professionernes fagområder. Sidst foreslås det, at der etableres et løbende samarbejde mellem professionshøjskolerne og
de studerende i form af kontaktmøder og
undervisning på professionshøjskolerne.
Det skal sikre en forankring i de praksismiljøer, som ph.d.ernes uddannelse rettes
mod. Et virkemiddel her er universiteternes
udviklingskontrakter.
I den næste model, ”ændring af Ph.d.-rådets model”, stilles der forslag om, at Ph.d.rådet for Uddannelsesforskning ændres til
ikke kun at dække behovet for ph.d.-uddannede inden for læreruddannelsen, men alle
professionsuddannelsernes fagområder.
For at sikre et ansøgerfelt på et meget højt
fagligt niveau, stilles der endvidere forslag
om, at modellen ændres til også at kunne
uddanne i en såkaldt 3+5 ordning. Det vil
åbne op for, at professionsuddannede kan
optages direkte på ph.d.-forløb, hvoraf de
første to år er kandidatuddannelse og de

sidste tre år er selve ph.d.-forløbet. Denne
model vil kræve en ændring af globaliseringsaftalens bilag 24. Finansieringsbehovet ved denne model er estimeret til mellem
1,4 og 2,3 mia. kr. frem mod 2022 afhængig af antallet af ph.d.er, der skal uddannes, jf. afsnit 1.2.1, og hvorvidt de nuværende midler til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning inkluderes i beregningen. I
dette estimat er der dog ikke inkluderet evt.
finansiering af de første to ud af de fem år,
der lægges på til i en 3+5 ordning, hvorfor
finansieringsbehovet her forventeligt vil
være større.
Den tredje model har fået titlen ”fleksibel
ph.d.-uddannelse for praktikere”, og er inspireret af en model fra Storbritannien. Modellen er udelukkende en model for internt
videreuddannelse af professionshøjskolernes eksisterende undervisningspersonale.
Her tages ph.d.-uddannelsen som deltidsuddannelse, og det faglige fokus er på
praksisnær og anvendelsesorienteret
forskning. Finansieringsbehovet til denne
model dækker over uddannelsesafgiften
og ekstra lønomkostninger under uddannelsen. Udgifterne estimeres samlet til at
være ca. 470 mio. kr., såfremt den skal
dække uddannelsen til de 292 ud af de
382, som skal internt videreuddannes, og
som ikke i dag kan optages med Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings midler (de
resterende 90 stipendier).

4

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskeruddannelse/Ph.d.raad-uddforsk/Fordeling_af_globaliseringsreserven2011-2012.pdf
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TABEL 1.2
Oversigt over hovedelementer I mulige modeller for ph.d.-uddannelse, fordelt på niveau
og model

Faglig ”toning” af ek-

Nationalt niveau

Sektorniveau

Institutionelt niveau

Oprettelse af aftagerråd

Oprettelse af tværgående for-



sisterende ph.d.-for-

skerskoler

Oprettelsen af kontaktmøder med uni-

løb

versiteterne


Undervisningsforløb
som ”praktik” for
ph.d.-studerende

Ændring af Ph.d.-rå-



dets model

Ændring af modellens formålsbeskrivelse ift. fag og
5+3-model



Udvidelse af den finansielle
ramme på mellem 1,4-2 mia.
over de næste ni år.

Fleksibel ph.d.-ud-



dannelse for praktikere



Oprettelsen af ny ph.d.-mo-

Oprettelse af kursusforløb for

Koordinering og samar-

del (eng. doctorateness)

ph.d.-studerende på deltid.

bejde om behov for uddan-

Bevilling til afholdelse af ud-

nelse af ph.d.er

dannelsesudgift på ca. 470
mio. kr.


Ph.d.-forløb inden

Bevilling til afholdelse af udgift

for sundhedsviden-

ved en 50/50-finansieringsmodel

ger, som ny karrierevej for

skab

svarende til mellem ca. 300 og

ph.d.er.

500 mio. kr.



Oprettelsen af delte stillin-

Samfinansiering om ph.d.uddannelse 1/3 (universitetshospitalerne) og 2/3
(professionshøjskolerne).

Egenøkonomi til ud-

Bevilling til professionshøjsko-

Oprettelse af fælles bedømmel-

dannelse af ph.d.er

lerne til uddannelse af ph.d.er in-

sespaneler med deltagelse fra

inden for professi-

den for professionsfagene på mel-

universiteter og professionshøj-

onshøjskolernes fag

lem 1,4 og 1,9 mia. kr.

skoler

Kilde: DAMVAD
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Den fjerde model er rettet mod uddannelse
inden for de større sundhedsvidenskabelige professionsfag, herunder særligt sygeplejeuddannelsen. Her lægges der op til et
tæt samarbejde om ph.d.-uddannelse med
universitetshospitalerne, og at undervisningsforpligtelsen lægges på professionshøjskolerne. For at sikre medindflydelse på
det faglige fokus lægges der i denne model
op til, at professionshøjskolerne afholder
50 pct. af udgifterne til ph.d.-uddannelsen.
Afhængig af scenarierne beskrevet i afsnit
1.2.1, samt antallet af uddannelser, denne
model skal favne, estimeres det, at der her
er et finansieringsbehov på op til 500 mio.
kr.
Den sidste model har fået titlen ”egen økonomi til uddannelse af ph.d.er inden for professionernes fag”. Denne model beskriver
en ph.d.-uddannelsesmodel, hvor professionshøjskolerne får de mest optimale vilkår
for at sikre et fagligt fokus i ph.d.-forløbene,
som kan understøtte professionernes fag
samt sikre aftagerindflydelse. I modellen
lægges der op til, at professionshøjskolerne får selvstændige midler til ph.d.-uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås af universiteterne, de prækvalificeres på samme
måde, som det i dag ses hos Ph.d.-rådet
for derefter at blive behandlet i et fælles bedømmelsespanel med repræsentation fra
professionshøjskoler og universiteter. Det
faglige fokus foreslås at følge de overordnede principper for ”innovative Ph.d.” som
er beskrevet af Europakommissionen. For
at sikre et stærkt incitament for samarbejde

om denne type ph.d.er, lægger modellen
op til, at professionshøjskolerne afholder to
tredjedele af udgifterne til ph.d.-uddannelsen. Hvis modellen skal dække det samlede manglende udbud vil det sige et finansieringsbehov på mellem 1,4 og 1,9 mia. kr.
frem mod 2022.
Hovedelementerne for hver model er skitseret i tabel 1.2.
1.3 Summary
The Danish University Colleges5 play a
unique role in the Danish welfare system.
The University Colleges insure knowledge
transfer in both the private and public sector within the profession-specific educations – e.g. nursing, teaching etc.
The University Colleges are by law obliged
to deliver educations at a high international
level that meets the demand for a highly
qualified labour force. Therefore, the institutions are legally bound to offer as well as
develop the professions-specific educations and training programs. Research
within the professions-specific subject areas is a vital mean to achieve this goal.
Historically, Research and Development
(R&D) within the profession-specific subject areas has been a task for the Danish
Universities - and it will continue to be so in
the years to come. However, a new development took place in 2013 when the University Colleges received independent

5

A Danish University College is comparable with the European institutions
called Universities of Applied Science, http://www.uc-dk.dk/da/english/what-is-a-university-college.html
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R&D funds. The R&D funds were followed
by a law, which frames the new tasks for
the University Colleges. From now on, the
Danish University Colleges are to conduct
applied R&D and thereby contribute to the
knowledge development within the professions-specific subject areas. They must
also simultaneously secure that the new
knowledge is transferred into practice by
delivering research-based education at a
high international level.
University Colleges Denmark6 has formulated a “PhD strategy” for 2022 to accommodate these new obligations. The main
purpose of the strategy is to increase the
number of PhDs among the teaching staff
significantly and the end goal is to achieve
that 50 per cent of the teaching staff has a
PhD in 2022.
Consequently, University Colleges Denmark has enquired DAMVAD Denmark to
conduct the present analysis. The main objective of the analysis is to map the supply
and demand for PhDs within relevant subject areas. Secondly, the objective is both
to analyse the present models for educating PhDs in Denmark as well as analysing
potential models that will help provide the
needed number of PhDs by 2022.
1.3.1 Main conclusions
The following will outline the main conclusions in the analysis.

1,700 additional PhDs are needed
In total, almost 1,700 PhDs are needed to
achieve the 2022 goal. It is not possible
simply to recruit all these PhDs from the
universities since the scale of the recruitment has to be balanced with the current
composition of the teaching staff. When
taking retirement of the current staff into account, as well as the current number of
PhDs among the teaching staff, 400 of the
existing teaching staff have to be upgraded
to a PhD level.
Between 900 and 1,300 PhDs with a relevant research profile are missing in 2022
The objective of the 2022 strategy is primarily to insure research-based teaching
thereby securing a highly skilled labour
force within the professions-specific subject areas in the future. It is therefore vital
that the present analysis highlights the possibility to recruit or upgrade PhDs within the
whole range of profession-specific subject
areas. It is not easy to match the supply of
PhDs with the demand within the University
Colleges subject areas mainly because the
categories for the two groups are not perfectly matched and some categories may
overlap - therefore two scenarios are used
in the supply and demand analysis.
It is estimated that there will be a lack of
between 900 and 1,300 relevant PhDs in
2022. The main gaps are within the three
large bachelor educations: the bachelor degrees in social education, didactics and

6

University Colleges Denmark is a secretariat that serves as the administrative and policy-making body for the University College sector in Denmark, http://www.uc-dk.dk/da/english/secretariat.html
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nursing. These three areas combined
amount to 60 per cent of the total need of
PhDs equalling approximately 800 needed
PhDs regardless of the chosen scenario.
Limited access to research funding
A significant part of the PhD training in
Denmark is financed by external funding
agencies, e.g. the Danish National Research Foundation etc. Consequently, this
analysis also aims to create an overview of
the PhD funding possibilities for the University Colleges. As shown in the analysis,
there are limited funds to apply for. PhDs in
Educational Research is the most central
funding agency since it directly aims to accommodate the University Colleges’ need
for PhDs within the didactic area. This
council has granted about 12-13 PhD
scholarships in recent years.
The Industrial PhD program is another relevant funding program but the number of
PhDs within this program directed at the
public sector is limited to ten each year.
The same applies for The Danish Council
for Independent Research and its program
“PhD Scholarships Outside Universities” –
here the number is between seven and
nine scholarships each year.
Five future models for PhD training
As a final part of the analysis, five models
for PhD training are described. The objective is to present possibilities to increase
the number of relevant PhDs toward 2022.
The models relate both to possibilities for
the training of existing teaching personnel
and the recruitment of PhDs from the universities.

12

The first model is named “Professional toning of PhD training”. The main objective of
this model is to ensure that the PhD training
within the subject areas that are relevant
for the University Colleges are directed toward applied science, relates to practice
and has a professional connection to one
of the University Colleges (by establishing
a career path). Firstly, it is proposed that a
recruitment panel is established for each
Danish PhD school. Secondly, it is suggested that the PhDs are offered relevant
courses within the profession-specific subject areas. As a final suggestion, the University Colleges should be involved in the
training – both by participating in meetings
during the training and by offering a room
for practice in terms of teaching at a University College.
The second model is named “Changing the
Program PhD in Educational Research”.
Only scholarships within didactics are
granted within the current setup of the
model. The suggestion is to expand the
model’s scope and to include all the profession-specific subject areas. This should be
supplemented by a change in the model so
that bachelors are included as possible applicants. Additional financing is needed if
this model is implemented - depending on
the chosen model the financial need will be
between 1, 4 and 2, 3 billion DKKR. It
should be noted that the financial cost of
educating bachelors to a master’s level is
not included in the above.
The third model is inspired by other nations, mainly Great Britain, and offers a solution in regards to the PhD training of ex-
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isting personnel. In this model it is suggested that the PhD training will be undertaken part-time and the focus is on supplementing practitioners with a research education. The cost of this model is estimated
to be 470 million DDKR. This only covers
the education of nearly 300 PhDs.
The fourth model is directed towards PhD
scholarships within the health sciences.
The point within health science is that hospitals are close to practice and have a
strong incentive to collaborate with the University Colleges since hospitals recruit both
nurses, physiotherapists etc. In this model
it is suggested that hospitals and the University Colleges split the PhD scholarships
both financially and organisationally. In this
way the PhDs will teach at the University
Colleges during their training and study at
the hospitals. If the expenses are a 50/50
share between the hospitals and the University Colleges, the latter institutions will
need additionally up to 500 million DKKR.
to educate the needed PhDs within the
health sciences.

within each research area, and the University is responsible for the calls and the approval the applicants. Hereafter, the University Colleges and Universities collaborates to determine whom to grant a PhD
scholarship. It is suggested that the University College will finance 2/3 of a scholarship. Consequently, the University Colleges will need between 1.4 and 1.9 billion
DKKR. depending on the scenarios.

The last described model is called “Independent economy for PhDs within applied
sciences”. The objective of this model is to
supply the University Colleges with an independent PhD economy that gives the
universities a strong incentive to collaborate on PhD training. The model suggests
that the overall principles for PhDs within
applied sciences correspond to the principles of the innovative PhDs laid out by the
European Commission. Secondly, the
model suggests that the University Colleges decides the number of PhDs needed

UDREDNING OG ANALYSE TIL BRUG FOR PROFESSIONSHØJSKOLERNES IMPLEMENTERING AF PH.D.-STRATEGI | DAMVAD
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2

Baggrund og metode

2.1 Baggrund for analyse
Professionshøjskolerne blev etableret i
2008 som en fusionering af tidligere Centre
For Videregående Uddannelser (CVU) og
enkelte institutioner for Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU). Fusioneringen skete i forlængelse af to politiske aftaler: 1) aftale af 20. juni 2006 om fremtidens
velstand og velfærd og investeringer i fremtiden og 2) aftale af 2. november 2006 om
udmøntning af globalisering7. I den reviderede aftaletekst fremgår det, at professionshøjskolerne bl.a. skulle samarbejde
med relevante forskningsinstitutioner for at
sikre, at uddannelsernes videngrundlag er
karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering. Ligeledes blev der stillet
krav om, at professionshøjskolerne samarbejder strategisk og praktisk med universiteterne inden for forskningsområder relevant for de professioner og erhverv, som
professionshøjskolerne uddanner til. Allerede dengang var forsknings- og udviklingsaktiviteter dog ikke ukendt, idet særligt
CVU’erne havde forsknings- og udviklingsaktiviteter i varierende udstrækning. Disse
midler blev uddelt som puljer med begrænset tidshorisont8.
I 2013 blev Lov om Professionshøjskoler
for Videregående Uddannelser ændret således, at ”professionshøjskolerne har til opgave at uddybe og udvikle videregående
uddannelse og at varetage praksisnære og

7

http://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-professionshojskoler-forvideregaende-uddannelser/aftale-om-professionshojskoler-for-videregaende-uddannelser
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anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt
medvirke til, at ny viden tilvejebringes og
bringes i anvendelse i såvel den private
som den offentlige sektor.”9
I den nye lov fremgår det endvidere, at professionshøjskolerne skal udbygge viden inden for fagområder, der er relevante for de
professioner og erhverv, som professionshøjskolernes uddannelser er rettet mod.
Som opfølgning på denne juridiske ændring, som giver nye forpligtelser for professionshøjskolerne, blev det samme år besluttet at afsætte en særskilt forsknings- og
udviklingsbevilling (FoU) til de danske professionshøjskoler. Frem til 2016 afsættes
der således årligt 268 mio. kr.10 til at styrke
FoU-indsatsen hos professionshøjskolerne. Til forskel fra de tidligere midler som
CVU’erne kunne søge, er der således i dag
tale om, at professionshøjskolerne får eb
en om end tidsbegrænset bevilling, som
derfor vil give bedre mulighed for længere
strategiske satsninger og kapacitetsopbygning.
Tendensen til at uddele FoU-midler til andre offentlige institutioner end universiteterne er et langt fra ukendt fænomen. Sektorforskningsinstitutionerne og GTS’erne er
blandt andet nogle af de offentlige institutioner, som modtager offentlige FoU-basismidler. I figur 2.1 ses hvor stor en andel af
den offentlige forskning, som i 2012 foregik

8

Se fx http://sdsnet.dk/uploads/documents/Politik/Notater%20og%20opl%C3%A6g/notat-finansiering.pdf
9
§3, https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=25353
10
http://www.uc-dk.dk/da/images/PDF/Udfordringer%20for%202014.pdf
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på universiteterne (højere læreranstalter
inkl. professionshøjskolerne)11.
FIGUR 2.1
Offentlige udgifter til FoU, fordelt på sektor,
i mia. kr., 2012
16
14

radikalt at øge andelen af undervisningsansatte med ph.d.-uddannelse, som dels skal
understøtte forskningsbaseret undervisning i uddannelserne og dels sørge for en
infrastruktur, der kan løfte de nye forsknings- og udviklingsforpligtelser, som ligger
i Lov om Professionshøjskoler for Videregående Uddannelser.

12

Samlet set er målet, at man frem til 2022
skal øge andelen af undervisningspersonale med en ph.d.-uddannelse fra fem pct.
til 50 pct. Målsætningen skal overordnet
nås af to veje: dels ved intern videreuddannelse af eksisterende undervisningspersonale og via ekstern rekruttering af personale med relevant ph.d.-uddannelse.
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Danske Professionshøjskoler har følgelig
bedt DAMVAD om en udregning og analyse af, hvordan målet om 50 pct. ph.d.-uddannede blandt undervisningspersonalet
kan nås.
Kilde: Danmarks Statistik. Foreløbige 2012-tal
Note: Professionshøjskolernes FoU-bevilling blev første gang tildelt i
2013, og fremgår derfor ikke af ovenstående.

2.2 Metodiske overvejelser
I det følgende vil nogle af de mest centrale
metodiske forhold for analysen blive belyst.

Det er dog nyt, at professionshøjskolerne
nu også er kommet blandt disse offentlige
forskningsinstitutioner, som modtager
FoU-basismidler. For at løfte de nye forpligtelser har professionshøjskolerne brug for
etableringen af en grundlæggende forskningsinfrastruktur. Danske Professionshøjskoler sat sig en ambitiøs målsætning om

2.2.1 Analysefokus
Formålet med Strategi for Ph.d. og nærværende analyse er at øge undervisningskvaliteten på professionsuddannelserne. Følgelig er det grundlæggende for denne analyse, at det ikke blot handler om at skaffe et
tilstrækkeligt antal ph.d.er til professionshøjskolerne. Det handler om at analysere,

11

Det skal bemærkes, at der i figur 2.1 ikke skelnes mellem basismidler
og konkurrenceudsatte midler.
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hvordan professionshøjskolerne kan internt videreuddanne og eksternt rekruttere
de rigtige ph.d.er, dvs. de der først og fremmest kan bidrage til at løfte og udvikle undervisningsniveauet. Derfor er der løbende
i analysen fokus på, hvorvidt ph.d.erne fx
har: et anvendelsesorienteret forskningsfokus, praksiserfaring fra feltet, tilknytning til
professionshøjskolernes virksomhed under
ph.d.-uddannelsen mv.
2.2.2 Data
Analysen baserer sig på tre typer af kilder:
desk research af eksisterende litteratur,
statistikker, undersøgelser, lovgivning mv.,
et særudtræk af ph.d.-statistikken fra Danmarks Statistik for årene 2009-2011 samt
interview med syv centrale personer med
indgående kendskab til sektoren.
De syv interviewede repræsenterer nøglepersoner inden for centrale institutioner i
sektoren: Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Undervisningsministeriet,
Københavns Universitet og Aarhus Universitet samt en leder fra et universitetshospital og en kommunal leder.
De interviewede kan endvidere ses som
eksperter i det de på forskellig vis, og med
forskelligt overlap, har indgående kendskab til: professionsuddannelserne, aftagerne i sektoren, forskning i sektoren generelt og inden for professionernes fag specifikt samt universiteterne og ph.d.-uddannelse i Danmark.

12

http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/25bc665479/Ph.d.%20strategi%202012.pdf
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2.2.3 Målsætningen i Danske Professionshøjskolers Strategi for ph.d.
Første skridt for målsætningen kom i 2012
med ”Strategi for Ph.d.”12 På dette tidspunkt estimeredes antallet af ph.d.-uddannede blandt eksisterende personale at
være på 200, og af strategien fremgår det,
at målet om 50 pct. ph.d.-uddannet personale skal opnås over en tiårig periode. Da
der ikke foreligger opdaterede tal for antallet af undervisere med ph.d.-uddannelse,
vil nærværende analyse tage udgangspunkt i samme antal som fremgår af ”Strategi for Ph.d.”. Tilsvarende vil analysen
tage udgangspunkt i, at målsætningen stadig skal nås i 2022, hvilket vil sige om ni år
inklusive indeværende.
Af kapitel 2 fremgår det, at antallet af
ph.d.er, der enten internt skal videreuddannes eller eksternt rekrutteres er knap 1.700
ph.d.er, svarende til ca. 190 årligt. Det er
en ganske ambitiøs målsætning. Dertil
kommer det, at eventuelle nye tiltag, som
kan øge professionshøjskolerne mulighed
for at nå målsætningen har en længere
tidshorisont, da en ph.d.-uddannelse i gennemsnit tager fire år13. Derfor vil et initiativ,
som i gangsættes fx i 2015 først ses genspejlet i udbuddet af ph.d.er i 2019.

13

Tal fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om gennemførelsestid
for ph.d.er (samlet) i 2012.
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2.2.4 Ph.d.-uddannede med en faglig relevant profil
Der er stor forskel på størrelsen af professionshøjskolernes uddannelser målt på antal studerende. Følgelig er der også stor
forskel på behovet for antallet af intern videreuddannelse eller ekstern rekruttering
af ph.d.-uddannet undervisningspersonale,
såfremt det forudsættes at alle uddannelser skal løftes ift. forskningsbaseret undervisning.
Analysen forholder sig således ikke til,
hvorvidt man skal prioritere rekrutteringen
af ph.d.er inden for særlige fagområder.
Analysen tager udgangspunkt i løsninger,
som dækker alle professionshøjskolernes
fag. Det vurderes, at analysedesignet gør
det muligt efterfølgende at foretage sådanne eventuelle prioriteringer.
Det ligger heller ikke i denne opgaves opdrag at kunne vurdere, hvilke forskningsmiljøer der bør opdyrkes og hvilke uddannelser, der har særligt behov for løft i den
forskningsbaserede undervisning. Analysen vil dog primært fokusere på behovet i
de største uddannelsesretninger: de pædagogiske uddannelser, læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.
Der er desuden forskel på hvordan, og
hvorvidt ph.d.er med relevante fagprofiler
kan dække professionshøjskolernes uddannelser. Som professionshøjskolerne
selv forklarer det:

”Der er nogle ph.d.er, som ansættes på
deres generiske kompetencer, og så er
der nogen, der ansættes, fordi de har
en helt specifik viden inden for fagområdet. Begge dele kan være relevant,
og der skal gerne være mix mellem det
generiske og det specialiserede. Fx er
en ph.d. inden for naturfag er ikke det
samme som en ph.d. inden for naturfags didaktik. Sidstnævnte ph.d. kan
nemmere mikses og fungere på flere af
professionshøjskolernes uddannelser.
”

2.2.5 Professionshøjskolernes nuværende forsknings- og udviklingsaktiviteter
Professionshøjskolerne indberetter hvert
år en række nøgletal til Danmarks Statistik
angående deres forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter). Ud fra disse tal
er det muligt at danne sig et overblik over
omfanget af forskning i forhold til personale
og udgifter, samt typen af forskning der bedrives. Disse tal vil ikke blive anvendt i nærværende analyse af primært to årsager:
dels er tallene forbundet med usikkerhed,
da professionshøjskolerne først nu er ved
at omstille sig til institutioner med FoU-aktiviteter og følgelig også monitorering og opfølgning af disse (se fx Professionshøjskolernes forskningsindsats og videnproduktion)14. Dels, og vigtigst af alt, vil disse tal
kunne dække over en skæv fordeling i
FoU-aktiviteterne på professionshøjskolerne. Pointen er, at hvis der historisk set

14

http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/3395f0fcd8/FoU%20Baseline%20Projekt%20rapport.pdf
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har manglet ph.d.-uddannede med en relevant fagprofil inden for nogle forskningsområder, så vil dette kunne forårsage, at FoUaktiviteterne i statikken er tilsvarende mindre på disse områder. Det vil være uhensigtsmæssigt, at videreføre denne eventuelle skævhed i en fremadrettet strategi for
ph.d.-rekruttering. Som resultat heraf, er
analysen af behovet for rekruttering og intern videreuddannelse af personale beregnet på baggrund af optagstallene. Dette vil
blive uddybet nærmere i kapitel 2.
2.3 Initiativer relevant for nærværende
analyse
I det følgende præsenteres en række centrale initiativer, som foregår både inden og
uden for professionshøjskolerne. Initiativerne præsenteres her, da de er centrale
for professionshøjskolernes videre arbejde
med 2022-målsætningen.
2.3.1 Ny stillingsstruktur på professionshøjskolerne
Ved OK13 blev det aftalt at indføre en ny
stillingsstruktur for professionshøjskolerne.
Den nye stillingsstruktur og planen for implementering af denne trådte i kraft d. 1.
august 201315. Alle, der ansættes til at varetage opgaver i forbindelse med undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter
efter denne dato, skal ansættes i henhold

til denne nye stillingsstruktur. Den nye stillingsstruktur indeholder følgende stillingskategorier:
 Adjunkter
 Lektorer
 Docent
Som udgangspunkt ansættes man som adjunkt i en varig stilling med henblik på kvalificering til lektorniveau, og adjunktperioden er følgelig normeret til fire år. Hvis adjunkten påbegynder et ph.d.-forløb i denne
periode, forlænges perioden tilsvarende
ph.d.-forløbets varighed. Adjunktniveauet
forudsætter et kvalifikationsniveau, der er
højere end afgangsniveauet inden for den
uddannelse, man skal undervise på samt
faglig indsigt i de fagområder, man skal undervise inden for.
Lektorers ansættelse er i udgangspunktet
varig, og ansættelsen sker efter forudgående positiv lektorkvalificering. Lektorniveau kræver, at adjunkten udvikler sine teoretiske, faglige, pædagogiske og professionsrettede kompetencer ift. tilrettelæggelse af undervisning og undervisningsforløb. Dertil skal personer ansat i lektorstillinger kunne tilvejebringe, bearbejde og inddrage ny viden og forskningsresultater i deres arbejde og undervisning.
Ansættelse som docent kræver en positiv
docentbedømmelse. Ansættelsen er varig
eller tidsbegrænset for en periode op til
seks år, der kan forlænges yderligere tre

15

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/personaleforhold-og-lon/implementering-afarsnorm-og-ny-stillingsstruktur
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år. Ud over undervisning og udvikling af undervisning har docenten ansvar for forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til
udvikling af samarbejde med professionen,
ansvar for samarbejde med relevante
forskningsmiljøer og faglig ledelse.
Oprettelsen af docentstillinger er en modernisering af tidligere stillingsstruktur og skal
sikre attraktive karriereveje, og en mere
hensigtsmæssig organisering af professionshøjskolernes aktiviteter i form af ledelse
af forsknings- og uddannelsesaktiviteter.
2.3.2 Øvrige relevante initiativer
Følgende initiativer udarbejdes i regi af Uddannelsesog
Forskningsministeriet
(UFM).
Det første initiativ omhandler ph.d.-ansættelser på de erhvervsrettede videregående
uddannelsesinstitutioner. Her er regelgrundlaget i forhold til løn og ansættelse af
ph.d.-studerende det overordnede fokus,
hvilket følgende fire formål med undersøgelsen tager højde for:
 Hvordan tilrettelægges nuværende
ph.d.-forløb for allerede ansatte (herunder klarlægning af løn- og ansættelsesvilkår)?
 Hvilke rammer sætter de nuværende
regler for ph.d.-ansættelser?
 1-2 modeller for tilrettelæggelse af
ph.d.-ansættelser for allerede ansatte.
 Muligheden for tilrettelæggelse af ph.d.
forløb inden for sektoren.
Der er på nuværende tidspunkt ingen information om, hvornår undersøgelsen forventes afsluttet.

Det andet initiativ er i Bologna-regi under
UFM. Undersøgelsens formål er at kortlægge implementeringen af ph.d.er i European Higher Education Area (EHEA), herunder policy forslag om transparens, kvalitet, mobilitet og employability. I forbindelse
med det øgede ph.d.-optag i Europa er fokus på vigtigheden af at åbne uddannelsen
mod den ikke-akademiske verden gennem
øget viden om ph.d.ernes kompetencer.
Arbejdet bygger på en opsamling af eksisterende viden og forslag til nye anbefalinger. Det er endnu uvist, hvornår arbejdet
afsluttes endeligt.
Endvidere er der i UFM ved at blive udarbejdet en opfølgning på den internationale
evaluering af ph.d.-skolerne. Her bidrager
UFM med den danske del af undersøgelsen, som vil have fokus på at evaluere kvaliteten i ph.d.-uddannelsesfeltet. Undersøgelsen er blevet udskudt til efteråret 2014.
2.4 Læsevejledning
I det følgende beskrives analysens opbygning og de enkelte kapitlers indhold.
I kapitel 3 kortlægges og analyseres det
nuværende udbud af ph.d.-uddannede i
Danmark samt professionshøjskolernes efterspørgsel fordelt på fag. Formålet med
kapitlet er at redegøre for sammenhæng
mellem udbud og efterspørgsel samt sandsynliggøre, inden for hvilke fag og hvor
mange ph.d.er, der skal uddannes for at nå
professionshøjskolernes målsætning i
2022.
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I kapitel 4 præsenteres de eksisterende
modeller til finansiering af ph.d.-uddannelse i Danmark. Følgende modeller indgår
i kapitlet: Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, ErhvervsPhD-modellen, øvrige
konkurrenceudsættende midler fra Det Frie
Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond og sidst ph.d.-stipendier finansieret af
universiteterne. Formålet med kapitel 3 er
at redegøre for det potentiale, der ligger i
de nuværende modeller, for så vidt angår
professionshøjskolernes mulighed for at
søge midler fra disse og/eller medvirke til at
præge det faglige fokus for ph.d.-uddannelsen.
I kapitel 5 præsenteres de mulige modeller,
der vil bidrage til at nå målet om 50 pct.
ph.d.-uddannet personale i 2022. Der skelnes ikke mellem modeller, der alene vil
kunne benyttes til intern videreuddannelse
eller ekstern rekruttering, da flere af modellerne vil kunne favne begge dele.

20
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3

Analyse af nuværende udbud og efterspørgsel af ph.d.-uddannede

3.1 Professionshøjskolernes behov
for ph.d.-uddannede
I det følgende vil professionshøjskolernes
behov for ph.d.-uddannede blive analyseret på baggrund af de tal, som Danske Professionshøjskoler selv har beregnet i ”Strategi for Ph.d.”.
Samlet set estimeres det, at skal rekrutteres eller videreuddannes 1.677 ph.d.-uddannede i 2022 for at opnå 50 pct.-målsætningen, jf. figur 3.1. For at nå målsætningen
skal den samlede årlige tilvækst af ph.d.-

uddannet undervisningspersonale følgelig
være på 30 pct., hvilket svarer til 186 nye
ph.d.-uddannede om året.
3.1.1 Balance mellem intern videreuddannelse og ekstern rekruttering
En del af det nuværende undervisningspersonale vil være gået på efterløn eller pension inden 2022. I en analyse af behovet for
intern videreuddannelse og ekstern rekruttering, vil fordelingen mellem disse indledningsvis blive kortlagt.

FIGUR 3.1
2022-målsætningen: bestand af ph.d.-uddannede frem mod 2022, akkumuleret opgørelse
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Kilde: Danske Professionshøjskoler (2012): ”Strategi for ph.d.” samt egne beregninger
Note: På baggrund af Arbejdernes Erhvervsråds analyse Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet fra juni 2013, er den gennemsnitlige
tilbagetrækningsalder 64,3 år (http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_danskerne-traekker-sig-senere-tilbage-fra-arbejdsmarkedet.pdf). Da folk med MVU og LVU har en højere tilbagetrækningsalder end gennemsnittet, er der her regnet med, at tilbagetrækningsalderen vil være
65 år. På baggrund af Danske Professionshøjskolers strategi for ph.d. betyder det en naturlig afgang blandt de ansatte undervisere på 29 % i 2022.
Antallet af ph.d.er er beregnet ud fra, at det samlede antal af undervisningspersonale i 2022 fastholdes på samme niveau som i 2012 (3.637 undervisere).
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Balancen mellem intern videreuddannelse
og ekstern rekruttering afgøres af to forhold: 1) Professionshøjskolernes nuværende personalesammensætning og følgelig den fremtidige efterspørgsel, og 2) det
mulige udbud af fagligt relevante ph.d.er.
I det følgende er fokus på førstnævnte,
mens det mulige udbud vil blive behandlet
nærmere i afsnit 3.3.
Af Danske Professionshøjskoler (2012)
”Strategi for ph.d.” fremgår det, at knap 45
pct. af undervisningspersonalet vil være
gået på efterløn/pension i 2022.16 Dette tal
er i forhold til nærværende analyse blevet
revideret på baggrund af tal fra Arbejdernes Erhvervsråd17. I den følgende analyse
tages der udgangspunkt i en tilbagetrækningsalder på 64+. Med udgangspunkt i
denne tilbagetrækningsalder vil 29 pct. af
det eksisterende personale være gået på
efterløn eller pension i 2022. For at opnå
målsætningen på 50 pct. vil det sige, at minimum 21 pct. af det eksisterende personale skal videreuddannes. De resterende
29 pct. ph.d.-uddannede kan findes via
ekstern rekruttering, men kan også opnås
ved at øge andelen af intern videreuddannelse.
Hvis man dertil forudsætter, at 29 pct. af
det eksisterende personale går på efterløn/pension inden for de kommende otte
år, kan dette også antages at gælde for det
eksisterende ph.d.-uddannede undervisningspersonale. Med andre ord vil der

16

http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/25bc665479/Ph.d.%20strategi%202012.pdf
17
Her angives tilbagetrækningsalderen til at være mellem 64 og 67 for
personer med en mellemlang og lang videregående uddannelse, hvilket
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være en del af de 200 nuværende ph.d.uddannede, som over de næste otte år går
på pension/efterløn, og dette frafald skal
også kompenseres, såfremt man ønsker at
nå målet. Figur 3.1 viser udviklingen overordnet og fordelingen på de tre grupper: de
der allerede er ansat og har en ph.d.-uddannelse (nuværende ph.d.-uddannede
2014), minimummet af de ansatte som ikke
har en ph.d.-uddannelse, men som skal videreuddannes, og maksimummet af de der
eksternt skal rekrutteres.
Resultatet af disse forudsætninger om naturlig afgang bliver, at der som minimum
skal videreuddannes 382 personer fra professionshøjskolernes nuværende personale, mens der som maksimum skal rekrutteres 1.295 eksterne ph.d.-uddannede.
3.2 Ph.d.-uddannelse i Danmark
I følgende afsnit præsenteres indledningsvist udviklingen i det danske ph.d.-optag
samt den overordnede prioritering af uddannelse af ph.d.er i Danmark fordelt på videnskabelige hoveområder.
Af figur 3.2 fremgår det, at tilgangen af
ph.d.-studerende har været stigende fra
2003 til 2010, hvorefter den falder lidt i
2011 og 2012 til ca. 2.400 som også er regeringens fastsatte niveau. Det øgede optag ser man slå igennem fra 2007, hvor antallet af tildelte ph.d.-grader stiger fra ca.
1.000 til 1.600.

er de relevante uddannelsesgrupper for professionshøjskolernes undervisere.
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FIGUR 3.2
Tilgang af ph.d.-studerende og tildelte
ph.d.-grader i Danmark, 2003-2012

FIGUR 3.3
Tildelte ph.d.-grader fordelt på fagområder,
2012
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Note: Danmarks Statistik, tabel PHD1 og PHD2. Data udtrukket marts
2014.

Ser man på fordelingen mellem hovedområder er det overordnet set de såkaldte
”våde” forskningsområder som fylder mest,
jf. figur 3.3.

Naturvidenskab
Teknisk videnskab
Sundhedsvidenskab
Jordbrugs- og veterinærvidenskab
Samfundsvidenskab
Humaniora
Kilde: Danmarks Statistik, tabel PHD 1. Data udtrukket marts 2014.

Antallet af tildelte ph.d.-grader er størst inden for sundhedsvidenskab (30 pct.) efterfulgt af teknisk videnskab, som udgør 26
pct. Ph.d.-tilgangen inden for naturvidenskab udgør 21 pct. og de resterede 22 pct.
er fordelt på henholdsvis samfundsvidenskab (14 pct.) og humaniora (7 pct.) og
jordbrugs- og veterinærvidenskab (1 pct.).

3.3 Ph.d.er med en relevant fagprofil
Formålet med afsnit 2.3 er at kortlægge det
nuværende udbud af ph.d.er med en relevant fagprofil. I første omgang omhandler
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denne analysedel således en kortlægning
af, hvilke faglige profiler professionshøjskolerne efterspørger, uagtet om det skal
ske via ekstern rekruttering eller intern videreuddannelse18. På baggrund af de faglige profiler opstilles der minimum og maksimumscenarier for den forventede rekruttering til professionshøjskolerne. Afsluttende kommenteres der på, hvilken betydning behovet for hhv. internt opkvalificerede og eksternt rekrutterede vil have for
det samlede resultat. I en samlet handlingsplan vil det dermed være muligt at indberegne, om der på nogle fagområder er et
mindre udbud, der ikke vil kunne imødekomme professionshøjskolernes efterspørgsel og om målsætningerne inden for
disse fagområder derfor i højere grad skal
forsøges opnået via intern videreuddannelse.
3.3.1 Metodiske overvejelser
Den følgende analyse af specifikke fagrelevante ph.d.er baserer sig på følgende tilgang:
1. Efterspørgslen på fagligt relevante
ph.d.er er beregnet på baggrund af professionsuddannelsernes størrelse (optagstal fra 2013)
2. Udbuddet af fagligt relevante ph.d.er er
dels opgjort på baggrund af data fra
Danmarks Statistik dels via supplerende desk research

18

På baggrund af de fagområder, som ph.d.-statistikken er opdelt i, vil det
betyde at der for nogle uddannelser vil være tale om fagområder der går
igen.
19
En anden mulighed er at have benyttet fagfordelingen for det nuværende ph.d.-uddannede personale på professionshøjskolerne, men det er
vurderingen, at det vil kunne give et skævt billede af behovet, da andelen
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3. Der opstilles der et minimumscenarie
og maksimumsscenarie for professionshøjskolernes mulige rekruttering af
det nuværende udbud.
1) Efterspørgsel på ph.d.-uddannede
Ved at se på det nuværende uddannelsesudbud og optagelsestal er det muligt at
kortlægge, hvor mange ph.d.er inden for
hvilke fag, der skal rekrutteres eller internt
opkvalificeres for at professionshøjskolerne når 2022-målsætningen19.
I tabel 3.4 fremgår efterspørgslen på
ph.d.er fordelt på professionshøjskolernes
fag. Som det fremgår af figur 3.3, er efterspørgslen størst inden for de pædagogiske
uddannelser (26 pct.), da dette er den største uddannelse på professionshøjskolerne.
Herefter følger sygeplejerskeuddannelsen
(16 pct.) og læreruddannelsen (13 pct.), og
tilsammen udgør disse tre uddannelser
over halvdelen af behovet for ph.d.-uddannede.
2) Udbud af relevante ph.d.er
I analysen af udbuddet af fagligt relevante
ph.d.er er der benyttet to kilder: Den primære kilde er et særudtræk fra Danmarks
Statistik over tilgang til ph.d.-uddannelsen
fordelt på fagområder. Det vil sige, at analysen fokusere på de ph.d.er der uddannes
i dag20, og ikke de, der historisk er blevet
uddannet.

af ph.d.-uddannet personale på tværs af fag i dag ikke forventes at være
ligeligt fordelt, og denne skævhed vil blive forstærket, såfremt det eksisterende personale blev benyttet som baseline.
20
Tal fra Styrelsen for Videregående Uddannelser viser, at en ph.d. gennemsnitligt er fire år om at gennemføre. Ph.d.er optaget i 2009 vil dermed
forventeligt være færdiguddannede i 2013.
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Muligheden for at ”matche” ph.d.-fagområder (udbuddet) med professionshøjskolernes fag (efterspørgsel) vil dog have begrænsninger, i det ph.d.-fagområderne generelt er bredere end professionshøjskolernes fagområder. Derfor er der blevet gennemført desk research af relevante ph.d.skoler samt andre kilder, som kan bidrage
til en konkretisering af de faglige profiler.
3) Minimum- og maksimumscenarie
Udover at finde de rigtige fagområder,
hvorfra det vil give mening for professionshøjskolerne at rekruttere undervisere med

ph.d.-uddannelse, er det også relevant at
se på i hvor stort omfang ph.d.-uddannede
på nuværende tidspunkt bliver ansat på
professionshøjskoler. Der er taget udgangspunkt i et minimumscenarie på to pct.
og et maksimumscenarie på otte pct. Baggrunden for scenarierne vil blive forklaret
nærmere i følgende.
To rapporter, udarbejdet for Aarhus Universitet af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) i hhv. 2007 og 2012, har bl.a.
undersøgt, hvor ph.d.er kommer i beskæftigelse. I de to rapporter angiver mellem tre

TABEL 3.4
Efterspørgsel på ph.d.-uddannede fordelt på de 15 største professionsuddannelser ifølge
KOT-optagstal 2013
Professionsbachelor uddannelse
Pædagoguddannelsen
Sygeplejerske
Folkeskolelærer
Socialrådgiver
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Ernæring og sundhed
Offentlig administration
Designteknolog
Bygningskonstruktør
Bioanalytiker
Radiograf
AP Graduate in Design, Technology and
Business
Jordemoder
Laborant

Andel

Antal

26 %
16 %
13 %
8%
6%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

439
275
215
138
93
53
43
35
25
24
21
18
16

1%
1%

15
15

- heraf intern vi- - heraf ekstern
dereuddannelse rekruttering
92
347
57
218
45
170
29
109
20
73
11
42
9
34
7
28
5
20
5
19
4
17
4
14
4
12
3
3

12
12

Kilde: Baseret på KOT-hovedtal 2013, http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal
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og seks pct. at de er ansat på undervisningsinstitutioner, som ikke er universiteter. I den ene rapport er det muligt at udskille de, som er ansat ved en professionshøjskole. De udgør to pct. af alle de adspurgte ph.d.er21,22. Dette resultat bliver
understøttet af en rapport, som DAMVAD
har udarbejdet for Det Strategiske Forskningsråd (DSF) i 2014. Her ses det, at to
pct. af den samlede gruppe af beskæftigede med en ph.d.-uddannelse, som er tilknyttet forskningsaktiviteter helt eller delvist finansieret gennem DSF, har ansættelse på en uddannelsesinstitution såsom
professionshøjskolerne.
Selvom undersøgelserne ikke dækker alle
ph.d.er, men kun henholdsvis ph.d.-uddannede fra Aarhus Universitet og ph.d.-uddannede tilknyttet forskningsaktiviteter
støttet af DSF, vurderes de tre undersøgelser tilsammen at være en tilstrækkelig stabil indikator for professionshøjskolernes
nuværende rekrutteringsniveau.
Med dette udgangspunkt opstilles der et
minimumscenarie, hvori professionshøjskolerne rekrutterer den samme andel af
de ph.d.-uddannede, som de hidtidige analyser viser – altså to pct. af alle ph.d.-uddannede inden for de relevante fag.
I et maksimumscenarie antages det, at professionshøjskolerne vil kunne aftage 8 pct.
af de relevante ph.d.er. Det vil sige en fir-

21

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Rapport_-_Ph_d_er_2012_version_6._Maj.pdf
22
http://ufm.dk/publikationer/2008/ph-d-uddannedes-karrierevalg-og-veje
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dobling af professionshøjskolernes nuværende rekrutteringsniveau, jf. de tre tidligere undersøgelser. Det fastsatte niveau
begrundes af to forhold: for det første må
rekrutteringsniveauet antages at være højere inden for de, for professionshøjskolerne relevante fagområder, som ikke vil
fremgå af de tre undersøgelser, som dækker alle fagområder. Dernæst antages det,
at antallet vil kunne øges, i det professionshøjskolerne fremadrettet vil gå målrettet efter at rekruttere flere ph.d.er.
På baggrund af den ovenstående metodiske tilgang vil udbuddet og efterspørgslen
for hver af de fire største professionsuddannelser blive analyseret i det følgende23.
Tilsammen dækker de 63 pct. af efterspørgslen, jf. tabel 3.4.
3.3.2 Pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen på professionshøjskolerne står samlet for 26 pct. af det samlede studieoptag. Det er derfor forventningen, at der skal opkvalificeres og rekrutteres 26 pct. af den samlede gruppe undervisere til netop de pædagogiske uddannelser. Dette betyder, at der frem mod 2022 vil
være behov for hele 439 undervisere med
en ph.d.-uddannelse.
I perioden fra 2009-2011 er der i gennemsnit blevet optaget 30 ph.d.-studerende per

23

Der tages i analysen ikke hensyn til et evt. frafald, da der ikke foreligger
autoritative tal for frafald på ph.d.-uddannelsen. Dette kan betyde, at udbuddet af ph.d.er er lavere mål for tildelte ph.d.-grader. Rigsrevisionen har
dog nævnt et frafald på minimum 10 pct. i deres rapport fra 2011:
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1822464/7-2010.pdf (side 3).
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år (89 over 3 år) inden for fagområdet pædagogik24 på landets otte universiteter.
Dette antal dækker både over pædagogik
(de pædagogiske uddannelser) og didaktik. For at finde en sandsynlig måde,
hvorpå der kan lægges et snit mellem
ph.d.-produktion relevant for hhv. læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, antages det, at 12 ud af de 30 ph.d.er er inden
for didaktik og de resterende 18 vil være relevant i forhold til de pædagogiske uddannelser. Denne fordeling begrundes med, at
antallet af ph.d.er der uddannes via Ph.d.rådet for Uddannelsesforskning (hovedsageligt didaktik) er ca. 12 årligt, jf. afsnit 3.1.
Ph.d.-stipendier inden for fagområdet pædagogik findes på Roskilde Universitet
(RUC), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU) og Aarhus Universitet (AU). AU og RUC er de største producenter af ph.d.er inden for pædagogik, og
står for således for henholdsvis to femtedele og en tredjedel. På AAU’s hjemmeside
for ph.d.-programmet Uddannelse og Læring skriver fremgår det, at fokus for ph.d.uddannelsen er”… uddannelse, undervisning og læring, med særlig vægt på
voksne”25. På AU, ved Institut for Uddannelse og pædagogik (tidligere DPU), er der
fokus på tre profiltyper henholdsvis: førskole, grundskole og livslang læring. På
RUC’s hjemmeside ses ikke en ph.d.skole, som er specifikt rettet mod pædagogik. Her findes en Ph.d.-skole for Livslang
Læring samt Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. På baggrund af hjemmesiden, synes der ikke at være stort fokus

24

Særudtræk fra Danmarks Statistik fra optagsårene 2009-2011.

på førskolegruppen. På SDU er ph.d.-skolerne opdelt på hovedområde, her oplistes
pædagogik ikke som et område inden for
hovedområderne.
Der er altså ikke mange indicier på universiteternes hjemmeside om at hovedfokus
skulle ligge inden for pædagoguddannelsens område. Da vi må forvente at en stor
del af de ph.d.-stipendier, som har fokus på
grundskolen fra 2011 vil være finansieret
gennem Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, vil størstedelen af de resterende
ph.d.er have et andet fokus. Dermed vil vi i
bedste fald kunne holde fast i de 18 stipendier, som den maksimale population af
ph.d.er, der er interessante for pædagoguddannelsen. Minimumscenariet vil dermed være, at professionshøjskolerne kan
rekruttere én ph.d. inden for de pædagogiske uddannelser hvert tredje år, svarende
til samlet tre inden 2022, og i maksimumscenariet vil 13 blive rekrutteret. Det vil
sige, at der inden for dette fagområde er et
underskud af ph.d.er på mellem 426 og 436
i forhold til 2022-målet.

25

http://www.learning.aau.dk/index.php?id=9085
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TABEL 3.5
Pædagoguddannelsen: oversigt over udbud og efterspørgsel på ph.d.-uddannede

TABEL 3.6
Sygeplejerskeuddannelsen: oversigt over
udbud og efterspørgsel på ph.d.-uddannede

Andel af samlet efterspørgsel: 26 %
I alt

Per år

Behov frem mod 2022

439

49

Tilgang på relevante ph.d.-

162

18

Minimumscenarie

3

0

Maksimumscenarie

13

1

426-436

48-49

fagområder

Manglende udbud

Kilde: KOT-hovedtal, og særudtræk fra Danmarks Statistik samt egne beregninger
Note: Tilgangen er baseret på et gennemsnit optagstal fra 2009-2011 for
ph.d.er, der har angivet ”pædagogik” som vigtigste fagområde. I tallet er
12 stipendier årligt fratrukket, da disse indgår under beregningen af ph.d.
udbuddet inden for læreruddannelsen, jf. afsnit 3.3.4.

3.3.3 Sygeplejerskeuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen står for 16 pct.
af det samlede optag til professionsuddannelserne. For at dette skal svare til mængden af undervisere med en ph.d., vil det betyde, at der er behov for 275 undervisere.
Ifølge en opgørelse fra Dansk Sygeplejeråd optages der ca. 12 ph.d.er årligt inden
for sygepleje26. Efter samtale med Dansk
Sygeplejeråd er tallet justeret til ca. 15 årligt, da det antages at en mindre andel
ph.d.er inden for sygepleje kan være overset i opgørelsen.

Andel af samlet efterspørgsel: 16 %
I alt
Per år
Behov frem mod 2022
275
31
Tilgang på relevante ph.d.135
15
fagområder
Minimumscenarie
3
0
Maksimumscenarie
11
1
Manglende udbud
264-272 30-31
Kilde: Dansk Sygeplejeråd samt egne beregninger
Note: Antallet af ph.d.er inden for sygepleje findes her http://ph.au.dk/fileadmin/ph/Sygepleje/20130621_Igangvaerende_PHD-studerende_DK_01.pdf. Tallet er dog blevet opjusteret til 15 årlige ph.d.-stipendier efter samtale med Dansk Sygeplejeråd

Følgelig vil professionshøjskolerne over de
næste ni år kunne rekruttere tre ph.d.er til
sygeplejerskeuddannelsen i et minimumscenarie, og i et maksimumscenarie vil der
kunne rekrutteres ca. 11. Dermed vil der
mangle mellem 264 og 272 undervisere
med ph.d.-niveau i 2022.
3.3.4 Læreruddannelsen
Læreruddannelsen står for 13 pct. af det
samlede optag til professionsuddannelserne. For at dette skal svare til mængden
af undervisere med en ph.d., vil det betyde
at der er brug for 215 undervisere med
ph.d.-uddannelse. Ligesom på pædagoguddannelsen vil det primært være relevant

26 http://ph.au.dk/fileadmin/ph/Sygepleje/20130621_Erhvervet_PHDgrad_DK_01.pdf
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at se på ph.d.er inden for fagområdet pædagogik. Her vil de ca. 12 årlige ph.d.-stipendier, som uddeles af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning være yderst relevante,
da de specifikt er rettet mod opkvalificering
af læreruddannelsen. Da de resterende stipendier er blevet medregnet i forbindelse
med de pædagogiske uddannelser, vil de
blive fratrukket i følgende beregning.
I forhold til læreruddannelsen er præmisserne for beregning af minimum- og maksimumscenarier særegnet, da disse ph.d.er,
som de eneste uddannes gennem et ph.d.forløb rettet mod professionshøjskolerne.
Givet at en mindre andel kan vælge en anden karriere end professionshøjskolerne
efter endt ph.d.-forløb er det sandsynligt, at
højst 10 ph.d.er om året vil kunne rekrutteres til professionshøjskolerne.
Det vurderes således, at professionshøjskolerne vil derfor kunne internt videreuddanne det nødvendige antal undervisere
(46) samt enten internt videreuddanne eller
eksternt rekruttere yderligere 44. Det vil
dog stadig efterlade en mangel på ph.d.uddannet personale på 125 inden for uddannelsesforskning.

TABEL 3.7
Læreruddannelsen: oversigt over udbud og
efterspørgsel på ph.d.-uddannede
Andel af samlet efterspørgsel: 13 %
I alt Per år
Behov frem mod 2022
215
24
Tilgang på relevante ph.d.-fag108
12
områder
Minimumscenarie
90
10
Maksimumscenarie
90
10
Manglende udbud
125
14
Kilde: Ph.d.-rådet, http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/
Note: Det er antaget af 10 ud af 12 modtagere af ph.d.-stipendier får ansættelse på en professionshøjskole efter endt ph.d.-forløb.

Det begrænsede udbud inden for læreruddannelsen understøttes af en tidligere rapport ”Et fælles løft”27, som beskriver de didaktiske miljøer således:
Et løst skøn over antallet af undervisningsårsværk i det danske uddannelsessystem inden for matematik giver
omkring 15.000. Inden for rækken af
naturfag, sundhed og teknik er summen formentlig noget tilsvarende. En
optælling af antal fastansatte fagdidaktiske forskere i Danmark resulterer i
omkring 7 for matematik og 12 for naturfag mv.”

3.3.5 Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen står for otte
pct. af det samlede optag til professionsuddannelserne. For at dette skal svare til

27

http://nts.ind.ku.dk/et-faelles-loeft_web.pdf
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mængden af undervisere med en ph.d., vil
det betyde, at der skal hentes 138 undervisere.
I nærværende analyse af udbuddet af
ph.d.er, er følgende fagområder udvalgt
som relevante: Statskundskab/politologi,
Sociologi inkl. Antropologi og etnografi,
Psykologi samt Erhvervsøkonomi.
Inden for statskundskab står AU og KU
hver for en fjerdedel. Inden for Sociologi
står KU for lidt under en tredjedel af
ph.d.erne, mens AU står for en femtedel af
ph.d.erne. På psykologi er det også KU og
AU, som har hhv. lidt under halvdelen og
omkring en tredjedel af ph.d.erne tilknyttet.
Erhvervsøkonomi er derimod dækket med
ca. en fjerdedel fra hhv. CBS, SDU og AU.
Det er på baggrund af hjemmesiderne ikke
muligt at vurdere, hvorvidt de ph.d.er som
kommer ud, er relevante. Vi må derfor som
udgangspunkt regne med, at hele gruppen
af ph.d.-studerende kan være relevante.
Der vil hvert år frem mod 2022 være brug
for 15 der får en ph.d. Inden for de relevante fagområder er der en tilgang per år
på 200. Dette betyder, at der minimum vil
være fire, der søger ansættelse på professionshøjskolerne, mens der maksimum vil
være 16 årligt. Dermed vil der i bedste tilfælde kunne ansættes de undervisere med
ph.d.-baggrund, der er brug for per år,
mens der i værste tilfælde vil være 102 stillinger, som ikke kan udfyldes.
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TABEL 3.8
Socialrådgiveruddannelsen: oversigt over
udbud og efterspørgsel på ph.d.-uddannede
Andel af samlet efterspørgsel: 8 %
I alt
Per år
Behov frem mod 2022
138
15
Tilgang på relevante ph.d.1.800
200
fagområder
Minimumscenarie
36
4
Maksimumscenarie
144
16
Manglende udbud
0-102
0-11
Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik
Note: Ph.d.-fagområderne, der er blevet identificeret som relevante i forhold til socialrådgiveruddannelsen er: statskundskab/politologi, sociologi
(inkl. antropologi og etnografi), psykologi og erhvervsøkonomi. Tilgangen
er baseret på et gennemsnit optagstal fra 2009-2011 for ph.d.er, der har
angivet et af ovenstående fagområder som vigtigste fagområde.

3.3.6 Øvrige professionsuddannelser
De øvrige professionsuddannelser behandles her knap så indgående som ovenstående, da omfanget af uddannelserne er
mindre.
Fysioterapi- og ergoterapiuddannelsen står
samlet for ni pct. af det samlede optag og
vil frem mod 2022 have behov for samlet
146 undervisere med ph.d.-niveau. Det er
ikke let at matche udbuddet af ph.d.er med
disse professioners fagområder. De mest
relevante fagområder synes at være klinisk
medicin, sundhedstjeneste og omsorg,
som tilsammen årligt har en tilgang på 207
stipendier. Dermed er der mulighed for, at
fysioterapi minimum vil kunne aftage fire
undervisere og maksimum 17 undervisere
årligt. Dermed vil der være en mangel på
109 ph.d.-uddannede undervisere i et mini-
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mumsscenarie, mens der i maksimumscenariet vil være et tilstrækkeligt antal af
ph.d.-uddannede.
Ernæring og sundhed står for omkring tre
pct. af det samlede optag, der skal derfor
findes 43 undervisere med ph.d.-niveau.
De relevante fagområder for ernæring og
sundhedsuddannelserne vurderes her at
være ph.d.-fagområdet samfundsmedicin
og folkesundhed. Inden for dette område er
der gennemsnitligt en årlig tilgang på 72
ph.d.er. Det vil sige, at der i et minimumscenarie kan rekrutteres en og i et maksimumscenarie seks ph.d.er inden for dette
fagområde. Samlet set, vil der derfor
mangle 30 ph.d.er i minimumscenariet,
mens der i maksimumscenariet vil være et
tilstrækkeligt antal af ph.d.-uddannede i
2022.
Uddannelsen offentlig administration står
for to pct. af behovet for ph.d.-uddannede
undervisere, hvilket svarer til 35 personer.
Det er vurderet, at de relevante ph.d.er fagområder inden for denne uddannelse vil
være primært statskundskab men til dels
også sociologi. Her er der en årlig tilgang
på 104, hvilket vil sige, at der forventeligt vil
kunne rekrutteres mellem to og otte årligt.
Der vil dermed mangle 16 ph.d.er i minimumscenariet, mens der i maksimumscenariet vil kunne rekrutteres et tilstrækkeligt
antal ph.d.er inden for dette område28.

dermed mangle 25 undervisere med ph.d.niveau. De relevante fagområder for design
vurderes at være kunst- og arkitekturvidenskab, øvrig humanistisk videnskab og øvrig
teknisk videnskab. Inden for de tre områder
er der gennemsnitligt en årlig tilgang på
143. Dette svarer til minimum 26 og højest
103, og dermed vil behovet for ph.d.-uddannede undervisere være dækket uanset
scenariet i 2022.
De resterende uddannelser står hver især
for en pct. eller derunder af det samlede
optag, og behandles derfor fælles. Samlet
for disse uddannelser skal der findes 252
undervisere med ph.d.-uddannelse i 2022.
På baggrund af de ni ovenfor behandlede
fagområder, viser det sig, at man i minimumscenarierne gennemsnitligt vil kunne
rekruttere 35 pct. af det nødvendige antal
og i et maksimumscenarie 69 pct. Disse to
procentsatser er blevet benyttet til at beregne rekrutteringsmulighederne for de øvrige uddannelser. På baggrund af dette, vil
der i 2022 mangle mellem 79 og 163
ph.d.er til at undervise på professionshøjskolernes øvrige uddannelser.

Designteknologuddannelsen står også for
omkring to pct. af det samlede optag, og vil

28

Det skal bemærkes, at disse ph.d.-fagområder til dels er overlappende
med de, der indgik i analysen af socialrådgiveruddannelsen.
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4

Eksisterende ph.d.-modeller

I det følgende præsenteres en række modeller for ph.d.-uddannelse i Danmark baseret på finansieringskilder. Formålet med
afsnittet er at analysere, hvordan og hvorvidt de på forskellig vis understøtter professionshøjskolernes behov for intern videreuddannelse, som blev skitseret i kapitel 2.
Der er dermed tale om et vurderet potentiale baseret på modellernes faglige fokus,
udvælgelseskriterier, krav om samarbejde
samt hidtidige uddelinger til professionshøjskolerne.

Ph.d.-rådet i uddannelsesforskning har
som mål at skabe et højere fagligt niveau
på professionshøjskolerne gennem uddannelse af ph.d.er, der kan undervise på professionshøjskolerne.

På den baggrund belyser kapitlet følgende
modeller:
 Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
 ErhvervsPhD-ordningen i Danmarks
Innovationsfond
 Ph.d.-stipendier uddelt via Det Strategiske Forskningsråd
 Ph.d.-stipendier uddelt via Det Frie
Forskningsråd
 Ph.d.-stipendier uddelt via Danmarks Grundforskningsfond
 Universiteternes egne ph.d.-stipendier
 Øvrige midler

Fagligt fokus
Det faglige fokus i denne ph.d.-model er direkte rettet mod at understøtte professionshøjskolernes behov for forskningsuddannet personale inden for læreruddannelsen.
I Bilag 2 fra Globaliseringsaftalen opstilles
tre formål med oprettelsen af ph.d.-rådet
for uddannelsesforskning:
1. Forskning i praksisnære områder
med stærk tilknytning til og i samarbejde mellem professionshøjskolerne og universiteterne.
2. Forskning og forskeruddannelse
med efterprøvede og anerkendte
kvalitetssikringsmekanismer i regi af
universiteternes ph.d.-skoler.
3. De ph.d.er der uddannes skal både
under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning
og udvikling i professionsfeltet.30

4.1 Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
Ph.d.-rådet blev etableret i 2010 for at
styrke forskningsbaseret undervisning inden for læreuddannelsen og blev vedtaget
ved et bredt flertal af forlagspartierne bag
Globaliseringsaftalen (S, V, K, DF og R)29.

29

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/ph-d-radet
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Ph.d.-rådet har i alt 11 medlemmer med repræsentation fra universiteter, professionshøjskoler og Det Strategiske Forskningsråd. Rådet har uddelt stipendier i 20112013 og er netop nu ved at gennemføre
fjerde uddelingsrunde for 2014.

30

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskeruddannelse/Ph.d.raaduddforsk/Fordeling_af_globaliseringsreserven2011-2012.pdf
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FIGUR 4.1
Ph.d.-rådets stipendier fordelt på faglige
fokusområder inden for uddannelsesforskning, uddelte stipendier 2011-2013

6,1%
18,2%
21,2%

6,1%

27,3%
21,2%

Skolens fag

Inklusion/eksklusion

Digitalisering

Ledelse og organisation

Almen didaktik

Klasseledelse

Kilde: Tal fra Ph.d.-rådets statusrapport, http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Talentudvikling/Statusrapport_-_Stipendier_i_uddannelsesforskning_2011-2013_01.pdf

Fokus for første uddelingsrunde i 2011 var
en bred forståelse af folkeskoleforskning. I
både 2012 og 2013 er der især uddelt
ph.d.-stipendier inden for områderne: specifikke fags didaktik og almene didaktiske
og pædagogiske emner. Temaerne for de
foreløbige ph.d.-stipendier fordeler sig,
som det ses på nedenstående figur. Der er
en lille overvægt af ph.d.-stipendiater, som
omhandler inklusion/eksklusion, mens der
er færrest ph.d.-stipendier, der omhandler
enten klasseledelse eller ledelse og organisation.
I 2014 har rådet valgt at sætte særlig fokus
på følgende områder:






Fagenes didaktik
Digitalisering
Evaluering for læring
Målstyret, didaktisk og faglig ledelse

Det er vigtigt at understrege, at der for alle
fire uddelingsår er tale om fokusområder,
således vil alle ansøgninger inden for uddannelsesforskning bedømmes, og at der i
flere uddelingsrunder er tildelt stipendier inden for andre områder af uddannelsesforskning. Ph.d.-rådet opfordrer derfor til
ansøgninger, der også ligger uden for de
valgte fokusområder, da forskningskvalitet
er det mest centrale tildelingskriterie, som
vil blive belyst nærmere i det følgende.
4.1.1 Bedømmelse
En ansøgning om ph.d.-stipendie uddelt via
dette råd skal igennem i alt fire led/filtre, inden stipendiet endeligt godkendes.
Først og fremmest kræver en ph.d.-stipendiatsansøgning en forhåndsgodkendelse
fra et konsortium bestående af mindst en
professionshøjskole og et universitet. Såfremt konsortiet godkender ansøgningen,
vil konsortierne i nogle tilfælde vælge at
vejlede en eventuel tilretning af ansøgningen.
Dernæst sendes ansøgningen til forhåndsgodkendelse på universitetet. Dette
sker for at sikre, at ansøgningen lever op til
universitetets faglige krav og for at få tilkendegivelse af, at personen kan optages i et
ph.d.-forløb ved universitetet, såfremt
Ph.d.-rådet godkender ansøgningen.
Sidst behandles ansøgningen på baggrund af følgende vurderingskriterier af
Ph.d.-rådet:
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Ph.d.-projektets forskningsmæssige
kvalitet
Ph.d.-projektets relevans i forhold til
opslagets formål
Ph.d.-projektets faglige forankring
på universitet og professionshøjskole
Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter

Kvaliteten af ansøgningen bedømmes af
en til tre internationale bedømmere. Alle
ansøgninger foregår på nuværende tidspunkt på dansk, hvilket begrænser bedømmelsesgruppen til de nordiske lande og få
andre lande, hvor der er forskere med forståelse for dansk. Dette skyldes, at der på
nuværende tidspunkt ikke er krav om, at
ph.d.-ansøgningen skal skrives på engelsk.
Ifølge ph.d.-rådet har den forskningsmæssige kvalitet førsteprioritet i udvælgelsen.
Dette afspejler sig i det første års uddeling,
hvor der blev uddelt omkring halvdelen af
de ph.d.-stipendier, der var økonomisk mulige, da det kun var disse, der leverede en
ansøgning af en faglig kvalitet, som rådet
ville godkende.
4.1.2 Finansiering
Et ph.d.-stipendie gennem Ph.d.-rådet er
fuldt finansieret gennem den pulje, der tildeles på finansloven. Med finanslovsaftalen 2014 blev der godkendt en 3-årig bevilling på 29,7 mio. kr. pr. år frem til 2016.
Dermed er der en forventning om, at der i
de kommende tre år gennemsnitlig vil blive
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uddelt det samme antal ph.d.-stipendier.
Bevillingen lød på 27,6 mio. kr. i 2011 og
2012, i 2013 var bevillingen 29,6 mio. kr.
Over de sidste tre år er der blevet uddelt
stipendier for henholdsvis 14 mio. kr. i
2011, 34 mio. kr. i 2012 og 31 mio. kr. i
2013. Der er 32 mio. kr. til uddeling i 2014.
Dermed er der indtil nu holdt et stabilt niveau i finansieringen, med undtagelse af
2011, hvor man valgte kun at tildele 6
ph.d.-stipendier, selvom finansieringen tillod flere. Den resterende del af bevillingen
overføres til det efterfølgende år.
4.1.3 Organisering
Der er krav om, at et ph.d.-stipendie gennem ph.d.-rådet søges gennem et konsortium af mindst et universitet og en professionshøjskole. Denne organisering kræver
en samarbejdsaftale, der konkretiserer
samarbejdet og beskriver ansættelsessted,
arbejdsforpligtelsen, fordeling af overhead
og vejledning mv. Med andre ord er der
ikke faste bestemmelser i forhold til organisering af et ph.d.-forløb via Ph.d.-rådet,
men dette organiseres fra stipendiat til stipendiat.
Der er ikke krav om, at ansøgeren skal
have haft eller være i ansættelse på en professionshøjskole på ansøgningstidspunktet. I de første uddelingsår var hovedparten
af stipendierne dog professionshøjskoleansatte forud for ph.d.-forløbet. Rådet erfarer
dog, at der er ved at ske et skift hen imod,
at flere af ansøgerne kommer direkte fra en
kandidatuddannelse. Det skyldes til dels, at
antallet der har potentialet og lysten til at
søge et sådan ph.d.-stipendie, svinder ind
blandt professionshøjskolernes eget personale.
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Det vil også sige, at ph.d.-rådets organiseringsform bliver særlig central i forhold til at
understøtte en tilknytning til professionshøjskolerne under ph.d.-forløbet samt sikre
professionshøjskolerne som oplagt karrierevej efter endt uddannelse.

hvoraf det fremgår: ”Loven tilsigter navnlig

4.1.4 Modellens potentiale
Ph.d.-rådet er sat i verden for at styrke
forskningsbaseret uddannelse på læreruddannelsen ved professionshøjskolerne, og
derfor er det selvsagt en ordning med stor
aftagerindflydelse for professionshøjskolerne. Muligheden for at formulere specifikke fokusområder giver ph.d.-rådet muligheden for meget specifikt at ”tone” det faglige fokus i forhold til professionshøjskolernes behov. Dette kan anses som en væsentlig fordel ved denne model.

Ordningen er således en del af tidligere Rådet for Teknologi og Innovation, som i 2014
er overgået til Danmarks Innovationsfond.

Organiseringen sikrer endvidere en stærk
tilknytning til professionshøjskolerne, og
gør professionshøjskolerne til en oplagt
karrierevej.
Det begrænsede antal stipendier betyder
dog, at der stadig vil være et underskud på
ph.d.-uddannede inden for læreruddannelsen på 130 frem mod 2022, jf. kapitel 3.
4.2 ErhvervsPhD-ordningen
ErhvervsPhD-modellen er relevant for nærværende undersøgelse, da der under ErhvervsPhD-ordningen inden for de senere
år har været afsat midler til det, der kaldes
”offentlig sektor ErhvervsPhD”. Disse midler kan professionshøjskolerne søge.

at fremme samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere, danske og udenlandske forskningsog uddannelsesinstitutioner, teknologiske
serviceinstitutter, videninstitutioner og
virksomheder” (§1 stk. 1).

I perioden 2002 til 2014 har ErhvervsPhDordningen givet støtte til 1.175 ph.d.-stipendier. Der har kun været øremærkede midler
til offentlig ErhvervsPhD, som er af særlig
relevans for professionshøjskolerne, i de
seneste fire år. I denne periode er der givet
tilsagn til 497 ph.d.-stipendier, hvoraf de 43
(svarende til knap ni pct.) er uddelt som offentlig ErhvervsPhD
4.2.1 Fagligt fokus
Alle kandidater, der lever op til de formelle
krav, kan indgå i et samarbejde med en
værtsvirksomhed om et ErhvervsPhD-forløb. ErhvervsPhD-ordningen har således
ikke et særligt fagligt fokus, hvorfor alle
fagområder i princippet kan søge om støtte
til et ph.d.-forløb via ordningen. Men denne
ph.d.-model adskiller sig fra andre ved at
have et stærkt virksomhedsrettet fokus, og
dette præger de facto det faglige fokus.
Der er et mindre udbud af virksomheder og
særligt virksomheder med forskningskapa-

ErhvervsPhD-ordningen har hjemmel i Lov
om Teknologi og Innovation fra 2002,

UDREDNING OG ANALYSE TIL BRUG FOR PROFESSIONSHØJSKOLERNES IMPLEMENTERING AF PH.D.-STRATEGI | DAMVAD

35

citet inden for dele af de samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder31,
som gør feltet af ansøgere smallere inden
for fag med stor relevans for professionshøjskolerne såsom pædagogik, statskundskab mv. I seneste opgørelsesår (2013) er
andelen af ErhvervsPhD inden for teknisk
videnskab således på 42 pct.
FIGUR 4.2
ErhvervsPhD-stipendiernes fordeling på videnskabelige områder, 2013 statistik

10% 10%
17%

17%

4%

Innovationsfond. Kurserne har fokus på: 1)
projektledelse og forståelse for forskningens formål og endemål, 2) personligt lederskab og navigation mellem ambitioner
og at undgå stress, 3) systemet omkring videnoverførsel, aktørerne og den organisatoriske kontekst omkring forskning, 4) forretningsmodeller og strategisk positionering, og 5) kommunikation. Kurserne udbydes og betales af Danmarks Innovationsfond og svarer til 7,5 ETC point.
4.2.2 Finansiering
ErhvervsPhD-ordningen er en samfinansieret model, hvor der ydes tilskud fra alle tre
parter: Danmarks Innovationsfond, universitetet hvor uddannelsen tages og den tilknyttede virksomhed.

42%

Sundhedsvidenskab
Naturvidenskab
Teknisk videnskab
Jordbrugs- og veterinærvidensakb
Samfundsvidenskab
Humaniora
Kilde: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/statistik

Som figuren viser, er der dog stadig samlet
set et større udbud af ErhvervsPhD inden
for samfundsvidenskab og humaniora end
landsgennemsnittet (jf. figur 3.3).

Danmarks Innovationsfond yder løntilskud
på 14.500 kr. pr. måned eller 522.000 kr. i
tre år til den virksomhed eller institution,
hvor ph.d.en er ansat. Dertil kan der gives
tilskud på op til 137.000 til ophold i ind- og
udland.
Fonden giver desuden tilskud til universiteterne svarende til følgende (inkl. overhead):
 450.000 kr. til et projekt inden for teknisk, natur, jordbrugs-, veterinær- og
sundhedsvidenskab.
 315.000 kr. til et projekt inden for humaniora og samfundsvidenskab32.

Alle ErhvervsPhD’er skal deltage i obligatoriske kurser, som udbydes af Danmarks

31

Forsknings- og Innovationsstyrelsen ErhvervsPhD et effektivt redskab
for innovation og vidensspredning
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32

http://innovationsfonden.dk/fileadmin/user_upload/Logopakke/ErhvervsPhD/Retningslinjer/retningslinjer-for-erhvervsphd-ordningen-0104-2014.pdf
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4.2.3 Organisering
Forskellen mellem en offentlig sektor ErhvervsPhD og en almindelig ErhvervsPhD
er organiseringen. Ved førstnævnte skal
uddannelsen af ph.d.en ske i samarbejde
mellem en offentlig institution og et universitet, hvor sidstnævnte fordrer et samabejde mellem en privat virksomhed og et
universitet.
4.2.4 Modellens potentiale for ph.d.
strategiens målsætning
ErhvervsPhD-ordningen er per 1. april
2014 overgået til Danmarks Innovationsfond, og er foreløbigt videreført som virkemiddel under den nye organisering og ledelse. Omfanget af øremærkede midler til
offentlig sektor ErhvervsPhD har i senere
år været 10 stipendier, og i seneste uddelingsår gik ét af disse til professionshøjskolen VIA. Potentialet i denne model er således yderst begrænset, forudsat at der ikke
sker ændringer af øremærkede midler til offentlig sektor ErhvervsPhD
4.3 Ph.d.-stipendier via de øvrige konkurrenceudsættende råd og fonde
I det følgende præsenteres ph.d.-modeller
uddelt via de konkurrenceudsættende råd.
De konkurrenceudsættende midler uddeles af henholdsvis Det Frie Forskningsråd
(DFF), Det Strategiske Forskningsråd
(DSF)33 og Danmarks Grundforskningsfond (DG). Da modellerne kun i perifer udstrækning vurderes at udgøre et aftagerpotentiale for professionshøjskolerne (hvilket

uddybes i afsnittet), er de tre konkurrenceudsættende råd behandlet i de samme delafsnit.
4.3.1 Det Strategiske Forskningsråd
Det Strategiske Forskningsråd blev etableret i 2004. I oktober 2013 blev der truffet
politisk beslutning om at samle DSF, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og
Innovation i én samlet fond – Danmarks Innovationsfond. DSF er således nedlagt pr.
1. april og strategisk forskning i Danmark er
nu en del af Danmarks Innovationsfond.
Fonden skal uddele bevillinger til politisk
bestemte aktiviteter inden for strategisk
forskning, teknologiudvikling og innovation.
Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 mia.
kroner. Hverken faglige områder eller virkemidler er endnu defineret fsva. Danmarks
Innovationsfond.
Fra 2004-2013 er DSF’s midler blevet fordelt inden for de strategiske temaer præsenteret i figur 4.3. Virkemidlerne er i DSF
fordelt på forskningscentre, -alliancer og projekter.
Inden for de enkelte virkemidler kan der søges støtte om tilskud til en række aktiviteter, herunder finansiering af ph.d.-stipendiater. De ph.d.-studerende, der finansieres
under det strategiske forskningsråd vil således være indlejrede i projekter, alliancer
eller centre, og der er således ikke faste
bestemmelser i forhold hertil.

33

Pr. 1. april 2014 er Det Strategiske Forskningsråd blevet en del af
Danmarks Innovationsfond, jf. LOV nr. 306 af 29/03/2014.
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FIGUR 4.3
Tildeling af midler fra Det Strategiske
Forskningsråd fordelt på strategiske temaer
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Energi
Miljø
Klima og klimatilpasning
Sundhed og sygdom
Fødevarer
Uddannelse
Kultur og samfund
Fred og konflikt
Strategiske vækstteknologier
Transport og infrastruktur
Kilde: fi-le:///U:/Ph.d-strate-gi/arsskrift_2013-14_dk.pdf
Note: I perioden har DSF I alt uddelt midler for ca. 6,5 mia. kr.

I perioden frem til 2015 er der bevilget
penge til Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet, der er
bevilget af programkomitéen for Programudvalget for Uddannelse og Kreativitet 34. I
perioden 2006-2011 blev der givet 27 bevillinger af denne programkomité.

34

Programkomiteen for Uddannelse og Kreativitet var en sammenlægning
af den tidligere programkomite for uddannelse og kompetenceudvikling og
den tidligere programkomite for det kreative og innovative samfund.
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Fælles for alle ansøgninger til DSF er, at de
bedømmes ud fra væsentligheden af følgende elementer (det strategiske kvalitetsbegreb):
 Forskningens relevans
 Forskningens effekt
 Forskningshøjden
Det fremhæves samtidig, at ansøgers og
øvrige centrale deltageres videnskabelige
og ledelsesmæssige kvalifikationer indgår
som et væsentligt element i vurderingen af
ansøgningerne.
I 2012 blev der samlet uddelt 204 mio. fra
DSF til 92 fuldt finansierede treårige ph.d.stipendiater. Over de sidste fem år er der
uddelt for mellem 204 og 377 mio. kr. til
ph.d.-stipendier35.
Potentiale
Hos Det Strategiske Forskningsråd/Danmarks Innovationsfond er fokus på strategiske temaer, der har potentiale til at øge
vækst mv. i Danmark og således adresserer de udfordringer, som Danmark står over
for. Om end præmissen kan diskuteres, er
det den gængse opfattelse, at væksten
skabes i den private sektor, hvilket umiddelbart efterlader professionshøjskolerne
med relativt begrænset aftagerindflydelse.
En anden udfordring ved DSF er overordnet, at bevillinger uddelt via DSF hidtil kun
har støttet ph.d.-uddannelse som indlejrede ph.d.-stipendier i sammenhæng med
større forskningssatsninger. Dette kræver,

35

http://ufm.dk/publikationer/2014/tal-om-forskning-2013

UDREDNING OG ANALYSE TIL BRUG FOR PROFESSIONSHØJSKOLERNES IMPLEMENTERING AF PH.D.-STRATEGI | DAMVAD.COM

at professionshøjskolerne søger større puljer, som kræver et forskningsmiljø af en vis
volumen.
Programkomité for Det Kreative og Innovative Samfund har dog historisk set udgjort
et potentiale for professionshøjskolerne, da
dette program, ud over uddannelsesforskning, har støttet en lang række temaer inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning36. Her var hovedparten af
projektdeltagerne offentlige institutioner.
Programkomitéen uddelte midler i årene
2006-2011 og gav bevillinger til 17 projekter til et samlet beløb på 244 mio. kr.37 Via
en gennemgang af projekterne fremgår
det, at professionshøjskolerne har været
partner, ikke hovedbevillingsmodtager, på
ét projekt, hvorfra der er uddannet to
ph.d.er.







Kultur og Kommunikation
Natur og Univers
Samfund og Erhverv
Sundhed og Sygdom
Teknologi og Produktion

De fem områder dækker basalt set de universitære hovedområder humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab samt teknisk videnskab,
hvilket er hele det videnskabelige spekter.
I figur 4.4 er bevillingerne fra 2013 opgjort
på de fem områder.
FIGUR 4.4
Det Frie Forskningsråds midler, budget
2013 (mio. kr.)
13,8%
25,2%

4.3.2 Det Frie Forskningsråd
Det Fri Forskningsråd er et uafhængigt råd
med fem faglige udvalg og en bestyrelse.
DFF’s primære formål er at støtte og
fremme originale ideer og initiativer i dansk
forskning. Bevillingerne gives til konkrete
tidsbegrænsede projekter og rådets midler
udbydes i fri national konkurrence uden tematiske og faglige begrænsninger. DFF investerer årligt ca. 1,2 milliarder, der i 2013
var fordelt på 457 bevillinger inden for en
række virkemidler.
Fagrådene dækker følgende områder:

36

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-strategiskeforskningsrad/om-radet/programkomiteerne/uddannelse-og-kreativitet

25,7%
24,7%
10,6%
Kultur og Kommunikation
Natur og Univers
Samfund og Erhverv
Sundhed og Sygdom
Kilde: Kilde: http://ufm.dk/publikationer/2014/det-frie-forskningsrads-arsrapport-2013
Note: DFF’s midler er opdelt i grundmidler og særlige midler, der primært
benyttes til at finansiere DFF’s forskerkarriereprogram, Sapere Aude, der
støtter unge forskere i begyndelsen af deres karriere. Opgørelsen omfatter
alle tildelte midler.
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http://www.damvad.com/media/94609/evaluering-af-bevillinger-underprogramkomit%C3%A9en-for-det-kreative-og-innovative-samund-damvad-for-dsf-0104.pdf
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Af figuren fremgår det, at størstedelen af
midlerne fra DFF blev tildelt områderne Natur og Univers, Teknologi og Produktion
samt Sundhed og Sygdom, der til sammen
udgjorde hele 82 pct. af tildelingerne38.
Potentiale
I en kort skitsering af professionshøjskolernes potentiale i forhold til hjemtag af midler
fra DFF, er der lagt vægt på tre forhold: 1)
omfanget af virkemidler, som vil kunne understøtte professionshøjskolernes målsætning, 2) succesraterne for denne type ansøgninger og 3) DFF’s formål og vurderingsgrundlag.
DFF har en lang række virkemidler, som
støtter forskere både i starten og senere i
deres karriereforløb, og det særligt interessante i forhold til nærværende analyse er
virkemidlet forskeruddannelse uden for
universiteterne, som blev uddelt første
gang i 2013. Der var 63 ansøgere til denne
type stipendium i første uddelingsår, og i alt
blev der uddelt ti ph.d.-stipendier, hvoraf to
af dem blev tildelt til professionshøjskolen
Metropol.
Succesraten på ansøgninger til forskeruddannelse uden for universiteterne er lige
knap 16 pct.39 Det ligger lige en anelse under rådets samlede succesrate i 2012 på
18 pct.40 Sammenholdt med ErhvervsPhDordningen, hvor succesraten i 2012 var på
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http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-tilforskning-og-innovation/tal-om-forskning/tal-om-forskning
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58 pct., er dette en lav succesrate, som tyder på en relativ hård konkurrence om
disse midler.
I 2012 blev der dog bevilget i alt 240 mio.
fra DFF til 115 fuldt finansierede treårige
ph.d.-stipendiater. Det vil sige, at virkemidlet forskeruddannelse uden for universiteterne udgør en mindre del (9 pct.) af alle
ph.d.-stipendier støttet via rådet, og langt
mindre (estimeret 2 pct.) af rådets samlede
midler. De resterende midler er uddelt gennem andre virkemidler, hvor ph.d.-stipendier har været indlejret i selve forskningsansøgningen.
De formelle krav til en ansøgning om bevilling til forskningsaktivitet med indlejrede
ph.d.-stipendier kan variere, men fælles for
alle ansøgninger til forskningsaktiviteter er,
at det vigtigste vurderingskriterium er videnskabelig kvalitet. I det flere af professionshøjskolernes fag er forskningsområder,
der enten er ikkeeksisterende eller meget
små/under opbygning, er det plausibelt, at
disse fagområder vil klare sig mindre godt i
åben konkurrence med etablerede forskningsområder.
Den samlede vurdering på baggrund af andelen af relevante virkemidler, succesraterne, og DFF’s erklærede formål er derfor,
at det mest plausible er, at de fremover vil
kunne fastholde at få to ph.d.-stipendier årligt via virkemidlet forskeruddannelse uden
for universiteterne.

39

Det er ikke muligt at opgøre succesraten særskilt for professionshøjskolernes ansøgninger, og det er derfor uvist om disse ansøgninger har en
højere eller lavere succesrate sammenholdt med gennemsnittet.
40
http://ufm.dk/publikationer/2013/tal-om-forskning-2012
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4.3.3 Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der blev oprettet af Folketinget i 1991 med det formål at styrke Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne
ved at finansiere enestående forskning på
internationalt niveau. Støtten kommer først
og fremmest til udtryk gennem oprettelse af
Centers of Excellence, og siden sin oprettelse har fonden oprettet 88 Centers of Excellence, og givet tilsagn om støtte til danske forskningsmiljøer med i alt ca. 6 milliarder kr. På nuværende tidspunkt er 43 af
centrene aktive. Centers of Excellence
(CoE) etableres i op til 10 år fordelt på to
bevillingsperioder af henholdsvis seks og
fire år. En centerbevilling er stor og fleksibel, og der kan etableres centre inden for
og på tværs af alle forskningsområder. I alt
ydede DG i 2013 støtte for 391 mio. kr.
Når beslutningen om at etablere et nyt center er truffet, indledes forhandlingerne med
den pågældende institution vedrørende
samfinansiering. Denne udmøntes i en
kontrakt mellem centerlederen, institutionen og DG.
Det er ikke et krav i forbindelse med etableringen af centrene, at der tilknyttes
ph.d.er til centret, hvorfor der heller ikke er
faste bestemmelser i forhold til organiseringen af et ph.d.-forløb via midler fra DG.
Dette organiseres fra forløb til forløb.
I figur 4.5 er det gengivet, hvordan midlerne
fra DG fordeler sig på hovedområder.

FIGUR 4.5
Uddelinger i Danmarks Grundforskningsfond fordelt på hovedområder, pct., 2012

6%

5%

5%
34%

50%

Biovidenskab
Naturvidenskab
Teknisk Videnskab
Samfundsvidenskab
Humaniora
Kilde: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskudtil-forskning-og-innovation/tal-om-forskning/tal-om-forskning
Note: Evt. sundhedsvidenskabelige bevillinger vil i ovenstående være placeret under biovidenskab.

Den forskningsmæssige kvalitet er det helt
afgørende kriterium. Af øvrige kriterier
fremhæves:






At forskningsideen er ambitiøs og nyskabende og har potentiale til at føre til
egentlige banebrydende resultater
At centerlederen nyder international anerkendelse inden for sit felt og besidder
lederevner
At centret omfatter den rette personkreds og kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der vil gøre det muligt
at skabe et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der vil udgøre
optimale rammer for forskeruddannelse
og yngre forskere
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At det foreslåede centers sigte, struktur
og/eller størrelse muliggør forskning,
der kun vanskeligt lader sig gennemføre inden for andre bevillingsmodeller

Potentiale
Fondens midler dækker primært lønninger
til midlertidigt ansat personale, herunder
ph.d.-studerende og post doc’s. Et ph.d.stipendium finansieres således indirekte
gennem etableringen af CoE’s, men der
findes ikke opgørelser over, hvor mange
ph.d.-studerende, der er blevet fuldt finansieret gennem DG. Fonden angiver, at ca.
8-9 pct. af alle ph.d.-forløb er tilknyttet deres CoE’s41.
I nærværende analyse, hvor målsætningen
om ph.d.-uddannede skal nås inden for et
otteårigt perspektiv, er det ikke vurderingen, at professionshøjskolerne vil opnå en
bevilling fra fonden, dels på grund af bevillingernes størrelse, og det team og infrastruktur, som en sådan bevilling kræver.
Selvom fonden også bedriver anvendelsesorienteret forskning, er den placeret i
starten af FoU-fødekæden, hvorimod professionshøjskolernes forskningsfokus primært vil være på anvendelsesorienteret
forskning og udvikling.

Modellen er dog relevant at skitsere i forhold til nærværende analyse, da hver fjerde
af alle ph.d.-stipendier finansieres af universiteterne selv via basismidler42.
4.4.1 Fagligt fokus
Formålet med universiteternes egne opslag kan læses på universiteternes hjemmesider eller i forbindelse med det enkelte
opslag. Der findes dog ikke samlede beskrivelser af, hvilken strategi universiteterne har for opslagene, det være sig baggrunden for opslag eller piloteringen mellem fagområder.

I det følgende beskrives endnu en model,
som udgøres af universiteternes egne op-

Som en af de interviewede påpeger, er det
dog tænkeligt, at opslagene initieres af en
af følgende to årsager: dels kan den (kommende) ph.d.-studerende selv komme med
forslag til et projekt, som instituttet godkender. Dette vil kunne gøre sig gældende,
hvis den pågældende studerende rummer
et særligt potentiale eller talent. Den anden
måde er gennem ph.d.-stipendier, som på
en eller anden måde passer ind i instituttets
samlede strategi. Man kan således forestille sig, at universitetet kan have en inte-

41

42

4.4 Universiteternes egne opslag

http://dg.dk/filer/Publikationer/Evaluering2013/Self%20assessment_report.pdf

42

slag af ph.d.-stipendier. Der findes ikke nationale analyser af universiteternes ph.d.stipendier, som forholder sig til alle de forhold, som er relevant for nærværende analyse, da hidtidige analyser enten har været
på nationalt niveau eller inden for et enkelt
råd/program eller universitet.

Tallet er beregnet på baggrund af forventet finansiering for alle indskrevne ph.d.er 2009-2011, se spørgsmål 13 i indrapporteringsskemaet
her: http://dst.dk/da/Indberet/andre-loesninger/Ph-D-education
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resse i, at der er forskere inden for bestemte felter – også fremadrettet, eller det
kan være en strategisk satsning i forhold til
at opbygge specifikke fagområder.
4.4.2 Bedømmelse
Bedømmelsen af de indkomne ph.d.-ansøgninger foretages i overensstemmelse
med bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteterne43. Det enkelte fakultet vil kunne fastsætte yderligere supplerende bestemmelser for proceduren ved ansættelse af videnskabelige medarbejdere (ansatte omfattet af Stillingsstruktur for videnskabeligt
personale ved universiteterne).

ph.d.-skoleleder. Herefter tilsendes bedømmelsen til hver enkelt ansøger.44
4.4.3 Finansiering
Samlet set optages ca. 600 årligt i ph.d.forløb finansieret af universiteternes egne
basismidler.
Som det fremgår af nedenstående figur, er
der en klar forskel på, hvor mange ph.d.stipendier universiteterne fuldt finansierede
via basismidler på tværs af hovedområderne.
FIGUR 4.6
Universiteternes andel af fuldt finansierede
ph.d.-stipendier fordelt på hovedområder,
tilgang af ph.d.er, 2009-2011

Følgende procedure er gældende ved Københavns Universitet; Institutlederen nedsætter et bedømmelsesudvalg. Det fagkyndige bedømmelsesudvalg har til opgave at
udarbejde en skriftlig bedømmelse af ansøgere og deres projekters kvaliteter i henhold til specialiseringernes optagelseskriterier.

Humaniora
Samfundsvidenskab
Jordbrugsvidenskab
Sundhedsvidenskab
Naturvidenskab
Teknisk videnskab
0%

Bedømmelsesudvalget skal alene vurdere
og angive, om en ansøger er kvalificeret eller ikke-kvalificeret. Udvalget kan i forbindelse med sit arbejde rette henvendelse til
ansøgerne for at indhente materiale, afklare tvivlsspørgsmål eller andet. Dette foregår normalt skriftligt.
Når indstillingen er modtaget på fakultetssekretariatet, bliver den legalitetskontrolleret og godkendt af henholdsvis dekan og

43

BEK nr. 242 af 13/03/2012
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Finansieret af universitetet

øvrige

Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik

Resultatet er ikke overraskende, idet en
mindre andel af de konkurrenceudsatte
midler, EU-midler og regionsmidler er rettet
mod forskning inden for humaniora og
samfundsvidenskab, hvorfor universiteterne inden for disse fag forventeligt må stå
for en større andel af finansieringen selv. I
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http://samf.ku.dk/phd-skolen/til_ansogere/ansoegning/bedoemmelse_af_afhandlingen/
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hver ende af spektret findes henholdsvis
ph.d.-stipendier inden for litteraturvidenskab, hvor fire ud af fem stipendier finansieres af universiteternes basismidler,
mens antallet er tre pct. inden for fagområdet sundhedstjenesteforskning45.

kr. (10 pct.) blev fordelt på baggrund af antallet af ph.d.-uddannede47. Det er dog
klart, at dette beløb i sig selv langt fra dækker omkostningerne til uddannelse af ca.
2.400 ph.d.er årligt.

I nedenstående figur ses antallet ph.d.-forløb for de seneste tre år fordelt på hovedområder.

4.4.4 Modellens potentiale
Da der ikke findes kilder for, hvilke rationaler eller strategier der bestemmer universiteternes egne ph.d.-opslag, er det ikke muligt med sikkerhed at vurdere denne models potentiale. Derfor tages der i det følgende udgangspunkt i, hvad de interviewede nøglepersoner mener, der ligger af potentiale i modellen.

FIGUR 4.7
Tilgang af ph.d.er fuldt finansieret af universiteterne, fordelt på hovedområder, 20092011
500
450

En af de interviewede nøglepersoner vurderer, at potentialet i modellen er yderst begrænset. Det begrundes med, at et universitet først og fremmest uddanner ph.d.er for
at udfylde universitetets eget behov. Det er
kun, hvis der er en særlig forskningsstrategi eller interesse, at de vil lade andre gå
med på et ph.d.-forløb, ifølge denne nøgleperson.
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Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik

Universiteterne har et økonomisk incitament til at uddanne ph.d.er idet universiteterne modtager nye basismidler via den
performancebaserede model til fordeling af
midler (den såkaldte 45-20-25-10-model46). I 2012 udgjorde denne 720 mio. kr.
af midlerne til fordeling, hvoraf de 72 mio.

45

Særudtræk af ph.d.-statistikken, tilgang 2009-2011, fra Danmarks Statistik
46
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/aftale-om-basismidler-efter-resultat.pdf

44

Et par af de andre interviewede mener dog,
at der inden for fagområder hvor universiteterne ved, at de ikke kan tilbyde en karriere for de fleste af ph.d.erne efterfølgende,
er en større åbenhed for at indgå samarbejder med andre aftagere af ph.d.-uddannede.

47

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/endelig-rapport-august-2012.pdf
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4.5 Øvrige nuværende modeller for
ph.d.-uddannelse
Finansiering af ph.d.-uddannelse stammer
ofte fra en række forskellige kilder, hvor af
de netop gennemgåede finansieringsformer er de mest centrale. Der findes dog
også andre modeller for uddannelse af
ph.d.er, og disse vil derfor kort blive skitseret. Et fællestræk ved disse er, at de omfangsmæssigt er mindre (dvs. færre stipendier), og de i større eller mindre udstrækning ”skræddersyes” i forskellige samarbejds- og samfinansieringsmodeller.
Som det fremgår af nedenstående figur er
private virksomheder ofte med i finansieringen af ph.d.-stipendier. De omkring 450 stipendier vil dække over bl.a. ErhvervsPhD’erne, hvor der er krav om medfinansiering fra en privat virksomhed. Derudover
ses det, at sygehusene i stadig større grad
udgør en finansieringskilde for ph.d.-stipendierne ligesom de offentlige virksomheder. Øvrige uddannelsesinstitutioner, vil
være den kategori, som dækker over professionshøjskolernes helt eller delvise finansiering af ph.d.-stipendier.
I denne kategori har der været helt eller
delvist finansiering til ca. 350 ph.d.-stipendier i 2010 og 2011. Det er ikke muligt at
adskille professionshøjskolernes stipendier
fra andre uddannelsesinstitutioners stipendier, ligesom det heller ikke er muligt via
data at opnå viden om, hvor mange der er
fuldt finansieret af ”øvrige uddannelsesinstitutioner”.
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FIGUR 4.8
Antal ph.d.-stipendier (tilgang) fordelt på udvalgte finansieringskilder, både helt og delvist
finansierede stipendier tælles, 2009-2011
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Kilde: Særudstræk fra Danmarks Statistik, tilgang af ph.d. 2009-2011
Note: For beskrivelse af de enkelte finansieringskilder, se ph.d.-statistikkens vejledningsskema her: http://dst.dk/da/Indberet/andre-loesninger/Ph-Deducation
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Mulige modeller

I det følgende vil der blive præsenteret fem
modeller, som på forskellig vis og i forskellig udstrækning repræsenterer et potentiale
for professionshøjskolerne i forhold til målsætningen:
1. Faglig ”toning” af eksisterende ph.d.forløb
2. En ændring af Ph.d.-rådets model
3. Fleksible Ph.d.-forløb for praktikere
4. Samarbejde om sundhedsvidenskabelige ph.d.-forløb

5. Egenøkonomi til uddannelse af ph.d.er
inden for fag relevant for professionshøjskolerne.
Modellerne repræsenterer fem forskellige
indgange/spor til at få anskaffet det tilstrækkelige antal ph.d.er jf. 2022-målsætningen. De udelukker ikke hinanden, men
kan kombineres. Der vil kunne defineres
standardelementer, jf. tabel 5.1, der kan
genbruges i flere af modellerne. Der tegner

TABEL 5.1
Hovedelementer i de fem modeller
Forskerkompetencer

Struktur, organisering og
samarbejde

Faglig "toning" af

Fokus på anvendelsesorienteret 

Aftagerpaneler

ph.d.-forløb

forskning



Kontaktmøder



Pratikforløb/undervisning på

Finansieringsmodel
-

professionshøjskolerne

Ændring af ph.d.-rå-

Uddannelse af professionsud-

Ph.d.-forløb for professionsuddan-

Fuldt finansierede sti-

dets model

dannede

nede (3+5-ordning)

pendier samt finansiering til to års kandidatstudie

Fleksible ph.d.-for-

Praksisnær ph.d.-uddannelse

løb

(EdD) som det ses i Storbritan-



nien, USA og Australien


Deltids ph.d.-forløb fordelt på

Kun finansiering til ud-

læringsmodul og forsknings-

dannelsesudgift og eks-

modul

tra lønudgifter.

Ansættelse ved professionshøjskole under uddannelse

Samarbejde om

Styrkelse af eksisterende for-
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sig således flere dimensioner: Finansiering, strukturer og samarbejdsrelationer,
fokus for forskerkompetencer og opbygningen af forløbet.
Modellerne er baseret på DAMVAD’s analyse og indsigt i feltet, interview med relevante nøglepersoner med stort kendskab til
sektoren, dialog med professionshøjskolerne samt supplerende desk research.
Den viden, som er blevet indsamlet, har
DAMVAD stået for at samle til de fem modeller. Formålet med modellerne er at give
professionshøjskolerne
en
”værktøjskasse” bestående af konkrete forslag til initiativer på alle niveauer, organisatorisk,
fagligt, finansielt, der tilsammen kan øge
professionshøjskolernes mulighed for at nå
målet om 50 pct. ph.d.-uddannet personale
i 2022.
5.1 Faglig ”toning” af eksisterende
ph.d.-forløb
5.1.1 Formål
Formålet med denne model er at sikre en
”toning” af det faglige fokus, sådan at de
uddannede ph.d.er bliver relevante kandidater for professionshøjskolerne. Dertil stiller modellen forslag til en organisering,
som sikrer en tæt kontakt med professionshøjskolerne.
Modellen er udelukkende en løsning i forhold til at øge professionshøjskolernes mulighed for ekstern rekruttering.

5.1.2 Nødvendige initiativer
Som flere af de interviewede påpeger, vil et
nødvendigt initiativ, for at denne model kan
effektueres, være en ændring af universiteternes udviklingskontrakter48. Ændringerne
i udviklingskontrakterne skal ideelt set
både indeholde krav om: etablering af aftagerråd ved ph.d.-skolerne, samarbejde om
etablering af tværgående forskerskoler/undervisning relevant for professionshøjskolernes fag og sidst krav om tæt kontakt i uddannelsesforløbet, fx via kontaktmøder
med vejleder og ph.d.-studerende.
5.1.3 Effekt i forhold til målopfyldelse
Effekten af dette initiativ vil i bedste fald
være, at de ph.d.er der uddannes i dag, og
som har en faglig retning, der er relevant
for professionshøjskolerne, i højere grad
bliver ”tonet” ift. fagligt fokus, som ligger inden for professionshøjskolernes ressort.
Således vil denne model altså ikke sikre, at
de ph.d.-uddannede har erfaring fra eller tilknytning til praksis. Da dette initiativ heller
ikke sætter krav til ansættelse på professionshøjskolerne under uddannelse eller lignende, er sandsynligheden for, at
ph.d.erne efterfølgende vælger en karriere
hos professionshøjskolerne ikke sikker.
Effekten af modellen begrænses endvidere, da der ikke i modellen ligger et incitament for universiteterne til velvilligt at indgå
nye krav om målsætninger i forhold til
ph.d.-uddannelse. En af de interviewede
formulerer det således:

48

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/udviklingskontrakter
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”Hvorfor skulle universiteterne være
villige til at indgå aftale om, at uddanne ph.d.er til professionshøjskolerne, det vil sige en anden sektor end
universiteternes egen, for derved på
sigt at udhule deres egen sektors position? ”
Det skal dog siges, at der er forskel på
hvorvidt de interviewede mener, at der er et
reelt potentiale i denne model, og flere af
dem påpeger, at det vil være fagområdeog institutionsafhængigt. Inden for nogle
fag og mellem nogle professionshøjskoler
og universiteter er der allerede i dag samarbejde om ph.d.-uddannelse, hvor denne
model derfor vil repræsentere en formalisering og forpligtelse til disse allerede eksisterende samarbejder.
5.1.4 Baggrund for model
Af kapitel 2 fremgår det, at der i dag uddannes ph.d.er inden for fagområder, som vil
kunne være relevante for professionshøjskolerne. Et eksempel er ph.d.er på statskundskab eller sociologi, som vil kunne undervise og forske inden for socialrådgiver
professionen. For denne type fagområder
gælder det dog, at der i større eller mindre
udstrækning er usikkerhed om, hvorvidt
disse ph.d.ers faglighed vil være praksisnær og anvendelsesorienteret, sådan at
de vil kunne bidrage til, at undervisning inden for de fagområder, som professionshøjskolerne uddanner inden for, er baseret
på forskning og udvikling. Spørgsmålet er,

om det faglige fokus er relevant for professionerne, som der uddannes til.
Dette forslag handler om, at det kunne pålægges alle ph.d.-skoler at etablere aftagerråd, ligesom det ses for en del af ph.d.skolen ved AU Arts, Institut for Uddannelse
og Pædagogik, hvor der er oprettet et aftagerråd med repræsentation fra både det offentlige (professionshøjskolerne) og private (fonde og organisationer).
Uddannelses- og Forskningsministeriet har
i 2012 fået gennemført undersøgelser af efterspørgslen efter ph.d.er, som havde til
hensigt at skabe klarhed om den fremtidige
efterspørgsel på ph.d.er. Her vurderes det,
at der blandt andet vil være balance i udbuddet og efterspørgslen af samfundsvidenskabelige ph.d.er, men kun i kraft af, at
de erstatter kandidater49. Det vil med andre
ord sige, at en stor del af fremtidens ph.d.uddannede inden for samfundsvidenskab
ikke forventes at skulle bedrive forskning
efter endt uddannelse. Skiftet fra kandidater til ph.d.-uddannede ligger fuldt i tråd
med professionshøjskolernes strategi. Ud
fra dette perspektiv vil en karriere på professionshøjskolerne være ganske attraktiv,
da den ph.d.-uddannede vil blive ansat i en
stilling, hvor forskningskompetencerne bliver brugt. Aftagerrådene synes derfor som
en oplagt måde at sikre den faglige toning,
af de ph.d.er, der ikke kan forvente at få
stilling på et universitet, som ønsker et
praksisnært fokus i sin uddannelse, og som
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http://ufm.dk/publikationer/2012/filer-2012/analyse-phd-efterspoergselepinion.pdf
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gerne vil arbejde med forskning og udvikling efter endt uddannelse.
5.1.5 Aftagerpaneler
Pt. er der 54 ph.d.-skoler fordelt på de otte
danske universiteter50. Disse følger i hovedtræk universiteternes fakultets- eller institutinddeling. Forslaget er, at følge denne
struktur, fremfor at professionshøjskolerne
etablerer tværgående aftagerråd, primært
af to årsager: for det første vil det repræsentere en samlet model for hele forskeruddannelsen i Danmark, frem for en model,
som kun udformes for at imødekomme professionshøjskolernes behov. Dernæst vil
professionshøjskolerne ikke blive begrænset til at sidde i enkelte udvalg, fx inden for
samfundsvidenskabelige
uddannelser,
hvor de store professionsuddannelser, pædagog-, socialrådgiver og læreruddannelsen, er placeret her. Hvis professionshøjskolerne kunne være præsenteret inden for
alle fagfelter, er der mulighed for også at få
indflydelse på uddannelsen af ph.d.er inden for de øvrige mindre professionsuddannelser.
Som en af nøglepersonerne påpeger, vil
det også være et første skridt til at få integreret institutionerne i den videregående
uddannelsessektor, så ”institutionerne kan
anerkende hinandens forskellige roller i det
videregående uddannelsessystem”.
5.1.6 Fagligt relevante kurser
På grund af professionsfagenes begrænsede størrelse på universiteterne udbydes
der ifølge de interviewede ikke ph.d.-kurser

50
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http://www.rigsrevisionen.dk/media/1822464/7-2010.pdf

målrettet professionshøjskolernes fag. Det
vil sige at for at få en ph.d.-uddannet med
en faglig ”toning” relevant for professionshøjskolerne, bør dette understøttes af oprettelsen af en central forskerskole, der kan
samle miljøet. Forslaget kommer fra en af
de interviewede, og det foreslås endvidere,
at der kan etableres en forskerskole inden
for hvert videnskabeligt hovedområde inden for professionshøjskolernes uddannelser. Således kunne man fx oprette en forskerskole for pædagogik og didaktik samt
en for de sundhedsvidenskabelige fag, sygepleje, fysioterapi, ernæring og sundhed
etc.
I Norge har man allerede implementeret en
sådan model i 2010, hvor 24 institutioner er
gået sammen om etablering af en forskerskole for pædagog- og læreruddannelsen
(NAFOL). Forskerskolen er finansieret via
et femårigt forskningsprogram, som bygger
på praksisrettet FoU i pædagog-, grundoplæring- og læreruddannelse. Forskningsprogrammet er finansieret af Norges Forskningsråd. De optager hvert år ca. 20 ph.d.studerende, hvilket vil sige, at de har ca.
60-80 i gang med uddannelse samtidig51.
De foreslåede forskerskoler kan dog, til forskel fra Norge, etableres som netværk og
udbud af relevante undervisningsforløb/kurser for de ph.d.-studerende og ikke
som egentlige ph.d.-skoler. På trods af at
universiteterne har hjemmel til det, har de
tilsyneladende ikke gode erfaringer med
egentlige tværgående ph.d.-skoler, da ”det
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http://www.nafol.net/index.php?page=organisasjon
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i praksis ikke er muligt at etablere tværgående ph.d.-skoler, der lever op til universitetslovens krav om, at ansvaret for ph.d.uddannelsen entydigt skal placeres på et
enkelt universitet.”52
Fordelen ved at etablere tværgående samarbejde om udbud af kurser, vil dels være,
at der skabes et netværk blandt de ph.d.studerende på tværs af institutioner. Det vil
være positivt for det faglige niveau under
uddannelsesforløbet. På den længere
bane vil en etableret relation under uddannelsen kunne betyde øget samarbejde på
tværs af institutioner efterfølgende, arbejdsdeling inden for forskningsområdet og
en styrket faglig profil i forhold til det internationale forskningssamfund.

et praksisnært fokus) relevant for professionshøjskolerne end andre.
5.1.7 Kontakt med praksis
Et sidste forhold, som vil kunne sikre et
sammenhængende forløb og en samlet
løsning i ”toningen” af ph.d.-forløb, er løbende kontaktmøder mellem ph.d.-studerende, vejleder og professionshøjskoler
samt undervisningsforløb på professionshøjskolerne.
Formålet med disse foreslåede initiativer er
at sikre, at de ph.d.-studerende får en
stærk forankring i konkrete problemstillinger, en praksisnær og løsningsorienteret
tilgang og et stærkt empirisk fundament.

En anden fordel ved et tværgående samarbejde er muligheden for at hente mere international erfaring ind, fx ved undervisning
fra gæsteforskere. En af nøglepersonerne
fremhæver, at andre lande, såsom Nederlandene og Tyskland, har langt større miljøer inden for fx didaktik. Det vil også have
den mulige afledte effekt, at de ph.d.-studerende får skabt en relation til det internationale forskningsmiljø.

Ved løbende kontaktmøder sikres det, at
den ph.d.-studerende får en praksisnær
faglig sparring med relevante parter. Samarbejdet med aftager er noget, der vægtes
højt inden for andre ph.d.-modeller, som af
karakter er anvendelsesorienteret, fx ErhvervsPhD-ordningen og Det Strategiske
Forskningsråd, og derfor synes det meningsfuldt at sikre, at professionshøjskolerne får mulighed for løbende dialog med
den ph.d.-studerende.

En sidste central fordel vil være, at det bliver mere attraktivt at skrive en ph.d. inden
for faget, hvis fagets faglige profil og uddannelsesforløb løftes fagligt. I bedste fald
kan man derved sikre, at det bliver mere attraktivt at uddanne sig inden for et fag (med

Et supplement til denne løbende kontakt,
der sikrer forankring i praksis, kan være, at
den ph.d.-studerende under ph.d.-forløbet
underviser på professionshøjskolerne. Formålet er, som en af de interviewede forkla-
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Rigsrevisionen (2011): Beretning om Satsningen på Ph.d.-uddannelse,
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1822464/7-2010.pdf
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rer det, at undervisningen på professionshøjskolen kan være et ”øvelokale” for den
ph.d.-studerende.
5.2 Ændring af Ph.d.-rådets model
Følgende model har mødt stor opbakning
fra de interviewede nøglepersoner, og
fremhæves særligt fordi den kan sikre høj
faglig kvalitet og praksisnærhed. Dertil vil
den, som en af de interviewede påpeger:
”Etableringen af en 3+5-model vil repræsentere en ny karrierevej inden for
lærer- og pædagoguddannelserne,
som vil kunne påvirke uddannelsens
popularitet i positiv retning”.

5.2.1 Formål
Formålet med følgende model er at åbne
Ph.d.-rådets model, sådan at den ikke kun
dækker én men samtlige af professionernes fagområder. Ligeledes er formålet, at
skabe en karrierevej for professionsuddannede og dermed sikre en stærk praksistilknytning og et stærkt ansøgningsfelt til optag på ph.d.-forløbene.

Globaliseringsaftalen53. Dertil skal rammerne ændres sådan, at der åbnes for
ph.d.-forløb for professionsuddannede. Det
betyder særligt en ændring af teksten i bilag 2 i Globaliseringsaftalen: ”Udgiften for
et optag på 10-12 nye ph.d.er vil udgøre ca.
20 mio. kr. for treårige tilsagn, idet et treårigt ph.d.-forløb skønnes samlet set at koste 1,8 mio. kr.”54
5.2.3 Nye karriereveje
På de få år Ph.d.-rådet har uddelt stipendier, er der sket skift fra, at ansøgerne langt
overvejende er ansat ved en professionshøjskole forud for ansøgningen af stipendiet til at flere og flere kommer direkte fra
universiteterne. I forhold til professionshøjskolerne er dette en udfordring af to årsager: de ansøgere, der kommer direkte fra
universiteterne, har ikke praksiserfaring inden for professionen, og derudover har de
ikke en forudgående tilknytning til professionshøjskolerne.

5.2.2 Initiativer
Forslaget kræver en ændring af den nuværende model i Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. Hvis modellen skal kunne virke
for alle professionshøjskolerne, vil det
kræve en ændring af formålsbeskrivelsen
med Ph.d.-rådet, som fremgår af bilag 2 i
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http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskeruddannelse/Ph.d.raaduddforsk/Fordeling_af_globaliseringsreserven2011-2012.pdf
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UDREDNING OG ANALYSE TIL BRUG FOR PROFESSIONSHØJSKOLERNES IMPLEMENTERING AF PH.D.-STRATEGI | DAMVAD.COM

FIGUR 5.2
Ph.d.-rådets tildelte stipendier: ansættelsessted på ansøgningstidspunktet
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Kilde: Ph.d.-rådets statusrapport, http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Talentudvikling/Statusrapport_-_Stipendier_i_uddannelsesforskning_2011-2013_01.pdf
Note: øvrige dækker over: jobsøgende, kommunalt ansatte, ansatte ved
et gymnasium og studerende.

Ifølge en af de interviewede vil det ikke
være hensigtsmæssigt blot at øge antallet
af ph.d.-stipendier uddelt via rådet, da det
er vurderingen, at der ikke er nok kandidater til stipendierne, der opfylder de faglige
krav. Det vil dog være en mulighed at øge
Ph.d.-rådets finansiering, hvis man samtidig ændrer modellen sådan, at man sikrer
et udvidet ansøgerfelt.
Som de interviewede påpeger, er det muligt, at der ligger et stort uudnyttet potentiale iblandt de professionsuddannede, der i
dag arbejder i praksis, men som har ønske
og kompetencer til at videreuddanne sig.
Pt. behandler Ph.d.-rådet ikke ansøgere,
som har en professionsuddannelse, fordi
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Lærerforening,
http://www.dlf.org/media/1039891/aktive-medlemmer-af-dlf-fordelt-paafraktion-aldersintervaller-og-koen.pdf
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uddannelsesforløbet er normeret til treårige ph.d.-forløb, hvilket følger den såkaldte 5+3 ordning. Hvis man ændrede
dette, og gav mulighed for en 3+5 ordning,
vil ansøgningsgrundlaget udvide sig fra
kandidat og masteruddannede til også at
kunne tilbyde en forskerkarrierevej for professionsuddannede. Det vil sige, at professionsuddannede optages på et ph.d.-forløb, hvori de efter to år skal have opnået
kandidatniveau. Herefter følger tre års reelt
ph.d.-forløb, men fagligt fokus mv. kan således allerede igangsættes på kandidatdelen. Tilsammen giver det fem års overbygning.
Denne model vil have hjemmel i Ph.d.-bekendtgørelsens § 5 stk. 255.
En udvidelse af ordningen sådan, at professionsuddannede kan søge, betyder, at
de fx ca. 55.000 aktive lærere56 eller ca.
54.000 sygeplejersker57 kan indgå i den potentielle ansøgerkreds. Hvis blot 1-2 pct. af
disse har lysten og det faglige engagement
og niveau til at igangsætte et ph.d.-forløb
(3+5 ordning), vil der kunne hentes mellem
500-1100 ansøgninger fra hver af disse
professioner, som har et solidt fundament i
praksis samt en lyst til at bringe dette ind i
undervisnings- og forskningssammenhæng. Samtidig vil disse bidrage til en kulturel integration af hele den videregående
uddannelsessektor.

57

Baseret på medlemstal fra Dansk Sygeplejeråd, http://shop.dsr.dk/Resources/Files/Pjecer/Fakta-1108.pdf

UDREDNING OG ANALYSE TIL BRUG FOR PROFESSIONSHØJSKOLERNES IMPLEMENTERING AF PH.D.-STRATEGI | DAMVAD

53

5.2.4 Finansieringsbehov
Hvis modellen skal dække det samlede behov for ph.d.-uddannelse, skal der uddannes mellem ca. 800 og 1.300 via denne
model. Et stipendie via Ph.d.-rådet er angivet til 1,8 mio. kr.58, hvilket vil betyde at modellen for ph.d.-forløbet alene vil have en
omkostning på mellem ca. 1,4 og 2,3 mia.
kr. afhængig af scenarie (jf. kapitel 2)59.
Hvis man fraregner de midler, som allerede
er afsat til ph.d.-rådet vil beløbet være på
mellem 1,1 og 2 mia. kr.60.
Dertil kommer finansiering til kandidatdelen
af 3+5-ordningen, som ikke er dækket af
ovenstående beregning. Som en af nøglepersonerne fremhæver, vil man helst tiltrække de dygtigste og mest ambitiøse, og
disse vil forventeligt ikke søge, hvis de i de
første to år af uddannelsesforløbet modtager SU. Derfor skal der afsættes særskilte
midler til denne del af forløbet. Såfremt
denne model ønskes implementeret, bør
muligheder for afholdelse af udgifter de første to år af studiet i en 3+5-model undersøges selvstændigt.

5.3 Fleksibel ph.d.-uddannelse for
praktikere
Som alternativ til 3+5-ordningen beskrevet
i afsnit 4.2, vil der i følgende blive skitseret
en model inspireret af andre landes professionsrettede ph.d.-programmer.

58

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskeruddannelse/Ph.d.raaduddforsk/Fordeling_af_globaliseringsreserven2011-2012.pdf

54

I flere lande, herunder Storbritannien, Australien, Singapore og USA, har man en
længere tradition for, at uddanne fx Doctors
of Education (EdD) som pendant til de klassiske ph.d.-forløb inden for uddannelsesforskning61.
I det følgende vil der blive taget udgangspunkt i ”doctorateness” som en fælles betegnelse for denne type ph.d.
5.3.1 Formål
Formålet er, at sikre erfarne eksperter i undervisning. En doctorateness-uddannelse
er for de, der ønsker at bidrage til afgørende forandringer inden for udviklingen af
viden om professionens fag. Det faglige fokus foregår mellem en flerdimensionelt
praksis miljø og forskningsbaseret viden.
Modellen tilbyder en mulig løsning for intern opkvalificering af nuværende personale inden for alle fagområder.
5.3.2 Initiativer
Oprettelsen af nyt ph.d.-program for praktikere svarende til de modeller, der ses i
USA, Storbritannien, Australien og senest
Singapore. Da ph.d.-forløbet vil blive anderledes end det der kendes i dag i forhold
til længde, organisering mv. vil de enkelte
delelementer blive beskrevet i følgende.
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I perioden 2010-2014 har Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddelt
ca. 28,7 mio. til ph.d.-stipendier i snit om året. Dvs. at rådet frem mod 2022
har 260 mio. kr.
61
http://www.nus.edu.sg/teachingacademy/article/notes-on-the-emergence-of-edd-doctor-of-education-programmes-in-the-united-kingdom/
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5.3.3 Effekt
Effekten af denne model er langsigtet, da
der dels er tale om oprettelsen af et nyt
ph.d.-program og dels da modellen er en
løsning i forhold til intern opkvalificering af
medarbejdere i deltids ph.d.-forløb.
5.3.4 Faglighed
I Storbritannien tildeles doctorateness-titlen til kandidater, som har udvist:
 Evne til at indsamle og udvikle ny viden
gennem forskning og udviklingsaktiviteter, som er på et niveau, der vil kunne
opnå positiv fagfællebedømmelse, er i
front inden for fagfeltet og kan publiceres
 En systematisk forståelse af grundlæggende forskningspraksis, metode etc.
inden for det givne fagfelt.
 Evne til at konceptualisere, designe og
implementere projekter til udvikling af
ny viden, anvendelsesmuligheder mv.
inden for fagfeltet
 En detaljeret forståelse for den anvendelsesorienterede forskningstilgang og
undersøgelsesdesign.
5.3.5 Moduler
Såfremt modellen skal benyttes til intern
opkvalificering vil uddannelsens samlede
varighed fra bachelor til ph.d.-niveau være
op til 8 år. Dette er inddelt i to faser med fire
moduler i første fase.

studerende en grundig introduktion til teori
på feltet. Fase et afsluttes inden for fem år
såfremt forløbet tages som deltidsstudie62.
Anden fase er selve ”forskningsfasen",
hvor den studerende benytter viden fra
fase 1 samt egen praksisforståelse til at
skrive en afhandling på minimum 45.000
ord.
Forskningsprojektet skal indgives til mundtligt forsvar med deltagelse af en forsker
ved pågældende universitet og en ekstern
censor. Afhandlingen skal reflektere originalt og kritisk arbejde, og afhandlingen skal
indeholde resultater, som kan publiceres.
5.3.6 Finansieringsbehov
I Storbritannien er der en fastsat betaling af
uddannelsesudgiften på ca. 13.500 per
modul i fase 1, og 74.000 for fase 2 samlet.
Dvs. en EdD koster samlet ca. 128.000 i
uddannelsesafgift. Dertil kommer løn mv.,
som ikke er en del af denne udgift.
Det er langt fra sikkert, at et EdD-forløb i
Danmark vil kunne gøres for samme beløb
som i Storbritannien, og derfor er følgende
beregning baseret på den uddannelsesafgift til interne ph.d.-forløb, som angives i
Danske Professionshøjskolers ”Strategi for
ph.d.”.

Første fase er ”læringsfasen”, hvor der undervises i både kernefag og mere fagspecifikke fag. Pointen er, at give den ph.d.-
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http://www.bath.ac.uk/study/pg/programmes/doct-of-educ/
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TABEL 5.3
To scenarier for finansieringsbehov ved intern videreuddannelse
Scenarie 1
Antal der skal internt opkvalificeres
Ekstra lønudgift

292
1.217.532 kr.

Uddannelsesafgift

379.950 kr.

Finansieringsbehov

466 mio. kr.

Kilde: ”Strategi for ph.d.”, http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/25bc665479/Ph.d.%20strategi%202012.pdf, samt egne beregninger
Note: Der er taget udgangspunkt i alle de ph.d.er der, jf. kapitel 2, skal
internt opkvalificeres. Lønudgiften er det samme beløb, der indgår som
”vikardækning”, jf. ”Strategi for ph.d.”

5.4 Samarbejde med hospitalerne inden for sygepleje, fysioterapi og
bioanalytiker
5.4.1 Formål
Formålet med denne model er at opstille en
model for uddannelse af ph.d.er særligt inden for de sundhedsvidenskabelige uddannelser, og dermed udnytte, at ph.d.-forløb
inden for disse fagområder ofte foregår på
universitetshospitaler, som har en stærk tilknytning til praksis.
5.4.2 Initiativer
Etablering og udvidelse af eksisterende
samarbejde med universitetshospitalerne i
forhold til etablering af delte ph.d.-forløb.
Tættere samarbejde mellem hospitaler og
professionshøjskolernes forskningschefer i
forhold til behovet i sektoren.
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5.4.3 Effekt
Modellen vurderes at give professionshøjskolerne god aftagerindflydelse af to
grunde: dels har hospitalerne en motivation
for at samarbejde med professionshøjskolerne om et løft af disse uddannelser, da de
selv er aftagere af sygeplejersker, fysioterapi og ergoterapeuter. Dels fordi modellen
lægger op til samfinansierede stipendier,
som vil forøge hospitalernes incitament til
at opslå ph.d.-stipendier inden for disse
fag.
5.4.4 Baggrund for forskning i klinisk
sygepleje
Der vurderes at være to centrale udfordringer i forhold til at rekruttere disse ph.d.er:
1. Karrierevejene inden for sundhedsvidenskab er mange, og der er således
mange stærke faglige miljøer som
kæmper om de bedste kandidater.
2. Antallet af ph.d.er specifikt inden for
professionernes fag vurderes at være
små.
Ad 1) De etablerede danske miljøer inden
for sundhedsvidenskabelig forskning er
kendetegnende ved at være veletablerede
og fagligt stærke. Det gælder både i den offentlige og i den private sektor. Det gør det
til en udfordring for professionshøjskolerne
at etablere en karrierevej, som vil kunne tiltrække de dygtigste ph.d.er.
Ad 2) Der optages mange ph.d.er inden for
klinisk medicin, men inden for professionshøjskolernes fagområder er antallet formentlig langt lavere. Ses der på den største
uddannelse, sygeplejerske, er optaget estimeret til 15 årligt. Sygeplejerskens eksper-
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tise og situationsbestemte overvejelser relaterer sig til de kliniske fag (sygdomslære)
og anden empirisk viden (fx psykologi, sociologi mv.) og de personlige, etiske og
æstetiske kundskaber63. Klinisk sygepleje
går derfor som fag på tværs af eksisterende fagområder, og som selvstændig disciplin er den stadig under opbygning.
Følgende forslag fokuserer derfor på fleksible løsninger, som på en gang kan sikre,
at professionshøjskolerne lever op til de
nye forpligtelser om at bedrive forskning og
forskningsbaseret undervisning, samtidig
med at der tages højde for de muligheder
for samarbejde, der er mellem professionshøjskolerne og hospitalerne. Der vil blive
sat særligt fokus på fagområdet sygepleje,
men det vurderes, at modellen vil kunne
benyttes også til uddannelse inden for de
øvrige sundhedsvidenskabelige uddannelser.
5.4.5 Hospitalerne opbygger kompetencerne inden for sygepleje
Behovet for ph.d.-uddannede inden for sygeplejeuddannelsen skal ses i sammenhæng med studiets særegne opsætning,
hvor 40 pct. af uddannelsen og undervisningen foregår på hospitaler og sygehuse i
såkaldte ”kliniske studier”. Kvaliteten i undervisningen i de kliniske studier, som varetages af hospitalerne, kan antages fremadrettet i større grad at blive forskningsbaseret. Fx har Bispebjerg og Frederiksberg
hospitaler siden 2009 arbejdet målrettet og
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http://www.bispebjerghospital.dk/NR/rdonlyres/643F85FB-DDC8-47309FCA-AD2B19BC3F18/0/StrategifordensygeplejefagligeudviklingBBHjuli2010.pdf

fokuseret med en styrkelse af evidensbaseret praksis, uddannelse og forskning64.
På Odense Universitetshospitaler er der tilsvarende klare indikationer på samme ambitioner inden for forskning, udvikling og
uddannelse i faget klinisk sygepleje65. Det
vil sige, at hospitalerne arbejder målrettet
på, at få styrket det, der betegnes som forskeruddannelse inden for klinisk sygepleje.
Det gøres ved at udbygge forskningsmiljøet startende inden for de klinisk medicinske områder, hvor der ikke i dag er forskningsuddannet personale. Denne kapacitetsopbygning skal blandt andet benyttes til
at inddrage evidensbaseret viden i den
prægraduate kliniske uddannelse – dvs. i
sygeplejerskeuddannelsen.
I denne forstand er der i hvert fald nogle af
landets hospitaler, som i nogen henseender har taget hul på udfordringen om at
sikre forskningsbaseret undervisning og
forskning og udvikling inden for de fag, der
er relevante for professionshøjskolerne,
men det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, da
det ikke vil bidrage til at professionshøjskolerne opnår egne målsætninger.

64

http://www.bispebjerghospital.dk/NR/rdonlyres/1C71C0F2-224E4AC8-A70A-1F6F61FD55EE/0/Strategi_for_udviklingen_af_en_evidensbaseret_klinisk_sygepleje_paa_BBH_og_FH_20132016.pdf
65
file:///C:/Users/agn@damvad.com/Downloads/12%2011%2005%20Strategi%20for%20sygepleje.pdf
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5.4.6 Samarbejde om uddannelse og
forskning
”Det handler om at finde løsninger,
som er win-win for både hospitaler og
professionshøjskoler”.
Hospitalerne er allerede en helt central
samarbejdspartner for professionshøjskolerne, og hospitalerne har flere incitamenter til at sikre og udvikle dette samarbejde,
som en af de interviewede påpeger. Hospitalerne står for uddannelsen af ph.d.er,
men de har også en stor interesse i, at sikre
at uddannelsen af sygeplejesker sker på et
højt fagligt niveau. Derfor vil der være et incitament for hospitalerne til at samarbejde
om at sikre, at forskningen bæres ind i den
del af sygeplejerskeuddannelsen, som professionshøjskolerne forestår.
Ifølge en af de interviewede kunne professionshøjskolerne og hospitalerne udnytte
de fælles interesser endnu mere. I forhold
til uddannelse vil ambitionerne om at sikre
en evidensbaseret praksis inden for sygepleje betyde, at hospitalerne allerede nu,
men også fremover vil sørge for at igangsætte ph.d.-forløb som sikrer, at der er
forskningsuddannet personale inden for de
relevante dele af faget. Isoleret set optages
disse ph.d.er for at udfylde hospitalernes
behov for forskning, udvikling og uddannelse. Det vil også sige, at hospitalerne ønsker at fastholde disse ph.d.er efter endt
uddannelse. Som en af de interviewede påpeger, er der dog ingen forhindring for, at
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http://www.novonordiskfonden.dk/da/content/sygeplejeforskning
http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Fag/Forskning/DSR%27s-Sygeplejefaglige-Forskningsfond.aspx

man, inspireret af fx den norske model, jf.
afsnit 5.5.1, opretter delestillinger efter endt
uddannelse, sådan at ph.d.en inden for sygepleje også bidrager til den teoretiske del
af undervisningen som varetages af professionshøjskolerne.
5.4.7 Finansieringsbehov
Hospitalerne har i dag mulighed for at søge
midler til ph.d.-stipendier gennem enten regionale midler eller de konkurrenceudsatte
midler. Hertil kommer en mindre andel af
midler som uddeles via fx Novo Nordisk
Fonden66 og Danske Sygeplejefaglige
Forskningsfond67. Med disse midler uddanner de i dag, de ph.d.er inden for sygepleje,
der først og fremmest skal bidrage til at opfylde egne målsætninger. Hvis professionshøjskolerne skal nå målsætningen i
2022, skal der optages væsentligt flere inden for sygepleje. Derfor kunne et forslag
være, at professionshøjskolerne inden for
de sundhedsvidenskabelige fag vælger en
samfinansierings-model med universitetshospitalerne.
Hvis der tages udgangspunkt i en 50/50-finansieringsmodel, og den gennemsnitlige
udgift for ph.d.-forløb inden for sundhedsvidenskab68 på 2,4 mio. kr., vil professionshøjskolerne samlet set skulle betale mellem 317 og 327 mio. kr. for uddannelsen af
det tilstrækkelige antal ph.d.er inden for sygepleje (264-272), jf. scenarierne beskrevet i kapitel 3.
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http://www.rigsrevisionen.dk/media/1822464/7-2010.pdf

67
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Hvis det antages, at samme model vil
kunne benyttes til uddannelsen af ph.d.er
inden for de øvrige større sundhedsvidenskabelige fag, fysioterapi, ergoterapi og ernæring og sundhed, vil professionshøjskolerne skulle betale yderligere op til 167 mio.
kr. for uddannelsen af disse, jf. scenarierne
beskrevet i kapitel 3.
I ovenstående beregninger er der ikke fratrukket eventuelle besparelser professionshøjskolerne vil kunne have, såfremt den
ph.d.-studerende underviser på professionshøjskolerne under ph.d.-forløbet.
5.5 Egenøkonomi til ph.d.-uddannelse
Flere af de interviewede nøglepersoner påpeger, at universiteterne i dag ikke har incitament til at uddanne ph.d.er til professionshøjskolernes fag. Ser man på erfaringerne fra Norge, påpeges finansielle incitamenter som en afgørende ”løftestang” i forhold til professionssektoren. Her har der
både været konkurrenceudsatte midler,
som kun kunne søges i et konsortium af
mindst en højskole (svarende til de danske
professionshøjskoler) og et universitet.
Dertil er FoU-midlerne tildelt ud fra optagstal på tværs af hele sektoren, hvilket har
betydet, at det øgede optagstal på højskolerne, har ledt til en øget FoU-finansiering.
Sidst gives der taxametermidler til professionshøjskolerne, hvis de i et samarbejde
med universiteterne uddanner en ph.d.
5.5.1 Formål
I det følgende foreslås en løsning, hvor professionshøjskolerne får en selvstændig
økonomi til uddannelse af ph.d.er. Med

denne model skabes der et stærkt incitament for universiteterne til at uddanne
ph.d.er inden for fag som professionshøjskolernes uddannelser er rettet mod.
Den primære fordel ved denne model er, at
den sikrer, at professionshøjskolerne får
størst mulig indflydelse på det faglige fokus
og mulighed for rekruttering af ph.d.er, der
uddannes inden for professionernes fag.
Dertil er en fordel ved modellen, at den effektiviserer bedømmelsesprocessen, som
ligger i Ph.d.-rådets model, og som ifølge
de interviewede fungerer godt i forhold til at
sikre en høj kvalitet og relevans i ph.d.-uddannelsen, men som påpeges af nogle interviewede som procesmæssigt tung.
5.5.2 Initiativer
Modellen fordrer, at professionshøjskolerne får en selvstændig ph.d.-økonomi.
Modellens potentiale afhænger af størrelsen på disse midler.
5.5.3 Effekt
Modellen vil både kunne benyttes til intern
videreuddannelse og ekstern rekruttering.
Modellen er ikke fagligt begrænset, men
kan benyttes inden for fag, hvor der, jf. kapitel 2, ikke er det nødvendige udbud af
ph.d.er.
5.5.4 Fagligt fokus
Ved etableringen af en selvstændig ph.d.uddannelsesøkonomi for professionshøjskolerne er det oplagt at sikre, at de ph.d.er
der uddannes, har de bedste forudsætninger for at løfte undervisningen og dermed
viden inden for professionen. Det handler
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som tidligere nævnt ikke om højden på
ph.d.ernes faglighed. Det handler derimod
om forståelsen af, at højde netop kan opnås inden for professionernes fag, hvis
forskningen med afsæt i praksis kan levere
evidensbaseret forskning på internationalt
niveau, i hvad der er aktuel bedst inden for
faget.
I Europakommissionen har man arbejdet
på fælles principper for innovative ph.d.-uddannelser, og de endelige principper ligger
i tråd med professionshøjskolernes mål om
høj faglig kvalitet og stærk forankring i sektorens behov. Således opstiller den Europæiske Kommission følgende principper:
1. Forskningskvalitet
2. Attraktive institutionelle rammer
3. Muligheder for tværdisciplinær forskning
4. Kontakt til erhverv samt andre relevante
ansættelsessektorer
5. Internationale netværksaktiviteter
6. Kontekstuafhængige forskningskompetencer
7. Kvalitetssikring.69
Disse principper vil i vid udstrækning være
i tråd med professionshøjskolernes målsætninger, og vil derfor kunne anvendes i
en formålsbeskrivelse for de ph.d.er, som
vil være relevante for professionshøjskolerne.
I det følgende stilles der forslag til de konkrete bedømmelseskriterier.

5.5.5 Bedømmelse
I denne model foreslås en proces, hvor professionshøjskolerne opsætter de faglige temaer, som ph.d.-stipendierne uddeles inden for. Herefter er det universiteterne, der
opslår ph.d.-stipendierne, og et fælles panel bestående af både repræsentanter fra
professionshøjskolerne og universiteterne
forestår den endelige godkendelse af ansøgningerne.
Vurderingen af ansøgningerne, kan foretages ud fra samme kriterier, som i dag ses
anvendt af Ph.d.-rådet:
 Ph.d.-projektets forskningsmæssige
kvalitet
 Ph.d.-projektets relevans i forhold til
opslagets formål
 Ph.d.-projektets faglige forankring
på universitet og professionshøjskole
 Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
 Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter.
Inden for fagområder, hvor det danske
forskningsmiljø stadig er begrænset, kan
det endvidere være hensigtsmæssigt at videreføre Ph.d.-rådets princip om, at sende
ph.d.-ansøgningen i international bedømmelse hos en til tre internationale forskere.
Som en af de interviewede påpeger, bør
man dog ændre kravene sådan, at ansøg-
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http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Principles_for_Innovative_Doctoral_Training.pdf
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ningen er på engelsk, således at bedømmerne ikke kun begrænses til forskere fra
de skandinaviske lande.

med nogle overordnede overvejelser omkring opbygningen af professionsrettede
forskningsmiljøer.

5.5.6 Organisering
De forhold, som er beskrevet i afsnit 5.1 angående oprettelsen af tværgående forskerskoler samt løbende kontaktmøder og undervisningspligt, vil ligeledes være relevante at implementere her, og vil derfor
ikke blive gentaget.

5.6.1 Centralisering af forskningsmiljøer
Flere af de interviewede peger på, at der er
behov for en samling af de professionsfaglige miljøer, særligt blev uddannelsesforskning påpeget. En af nøglepersonerne udtaler således:

5.5.7 Finansiering
Den valgte finansieringsmodel afhænger i
denne model kun af ét forhold nemlig et ønske om, at den rummer en løsning, hvori
det alene er professionshøjskoler og universiteter der indgår som finansieringsparter. Blandt de interviewede er det derfor
blevet foreslået, at professionshøjskolerne
skal stå for to tredjedele af finansieringen
mens universiteterne afholder den sidste
tredjedel.
Såfremt professionshøjskolerne skal finansiere 2/3 af det manglende udbud af relevante ph.d.er vil udgiften ligge på mellem
1,4 mia. kr. og 1,9 mia. kr., afhængig af
scenarie jf. kapitel 3.
5.6 Øvrige forhold
Implementeringen af professionshøjskolernes ph.d.-strategi er yderst kompleks, og
ikke alle forhold er blevet behandlet i de forudgående afsnit. Derfor vil nogle centrale
forhold, som de interviewede selv har påpeget, blive skitseret i det følgende. Fælles
for disse forhold er, at de handler om, hvordan ph.d.-strategien skal tænkes sammen

”Vi har det problem at uddannelsesforskning er blevet vældig spredt - dels
pga. fusioneringen af universiteterne og
professionshøjskolerne. Før var der
Danmarks Lærerhøjskole, som samlet
miljø, men i dag har vi det ved stort set
alle universiteter, men i ganske små
miljøer… Hvis man vil have stærk forskning, så skal man samle og centralisere
miljøerne”.
Pointen fra flere af de interviewede er, at
ph.d.-strategien og professionshøjskolernes samlede forskningsstrategi er en unik
mulighed for, at løfte forskningen på professionernes område, men det kræver at
forskningsmiljøerne samles, og at der prioriteres i forskningsindsatsen sådan, at der
sikres en kritisk masse fremfor at forskningen fordeles jævnt ud på alle fag og alle
ansatte. Det handler også om fremadrettet
at sørge for finansiering til større forskningsprojekter, som kan levere stærk evidensbaseret viden.
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”Hvis man vil have stærk forskning,
så skal man samle og centralisere
miljøerne. Man skal have et tværgående samarbejde med professionshøjskolerne og universiteterne, og en
meget mere fleksibel ordning, hvor
der undervises og forskes i forskellig
skala og på forskellige tider. Vi er ikke
tjent med at der opstår et professionsforskermiljø, som ikke kan stå mål
med universiteterne, fordi vi sætter
nogle andre krav. Hvis man skal køre
store projekter, som rigtig kunne
rykke forskningen, så skulle man jo
samle det, og sikrer en stærk forskningskompetence og større forskningsfinansieringer. ”

5.6.2 Udnyt de fysiske fordele
Professionshøjskolerne og universiteterne
er fysisk placeret inden for meget kort afstand fra hinanden i både Købehavn,
Odense og Aarhus. Eksempelvis på Tagensvej, hvor Metropols uddannelser er
placeret og hele Københavns Universitets
sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område. Dette kunne man i langt
højere grad udnytte til at skabe mere integrerede miljøer og sørge for stærke didaktiske miljøer som sikrer sammenhæng gennem hele uddannelsesforløbet. Som en af
nøglepersonerne fremhæver, er det ikke
kun professionshøjskolerne, som har en interesse i, at didaktik og formidling integreres som del af fagene på de våde områder.
Universiteterne uddanner både til gymnasierne og til forskere, der senere skal forestå
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undervisningen af fremtidens læger, fysikere mv., og derfor vil en integration af miljøerne for så vidt angår et didaktisk miljø
være interessant for begge parter. Det vil
også være interessant for erhvervslivet, der
har en interesse i, at de dygtigste talenter
opdyrkes fra start, og at der er sammenhæng i uddannelsesforløbets undervisning
forstået sådan, at der skabes bedre forståelse om sammenhæng i undervisningskulturen fra folkeskoleniveau til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til
de videregående uddannelser.
5.6.3 Samarbejde - fleksible ansættelsesformer
Større integration og fleksibilitet, som vil
kunne styrke forskningsmiljøerne inden for
de fagområder, som professionshøjskolerne uddanner inden for, vil kunne opnås
med inspiration fra den norske model om
delt ansættelse af videnskabeligt personale på universiteter og højskoler.
I Norge findes stillingskategorien professor
II som videnskabelig deltidsstilling, hvor
personen hovedsageligt er ansat ét sted,
men lægger mellem 5-20 pct. af sin tid ved
en anden institution. I Norge benyttes
denne stilling som oftest mellem sygehuse
og universiteter og mellem universiteter og
højskoler. Stillingen svarer til niveauet førsteamanuensis, og kan opnås for personer
som er ph.d.-udannede, og for de kunstneriske uddannelser gives der mulighed for,
at man via erfaring og kompetenceniveau
kan opnå stillingsbetegnelsen. I denne
henseende ligger professor II stillingsbetegnelsen i tråd med den danske docentstilling på professionshøjskolerne og lektor
ved universiteterne.
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Fordelen ved en delt stillingskategori er todelt: for det første tillader det en større specialisering særligt inden for fagområder,
der ellers er relativt små, og dertil kan en
delt stilling skabe større integration mellem
institutionerne til gavn for både forskning
og undervisning.
Ovenstående vil ikke i sig selv bidrage til,
at professionshøjskolerne kan nå det mål,
der er sat i ph.d.-strategien, og skal derfor
ses i sammenhæng med en ændring af den
nuværende model for Ph.d.-rådet.
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