
PH.D. – HVAD NU? 

Karriereworkshop for ph.d.-studerende og postdocs i historie 

Sønderborg den 23.-24. august 2020 

 

Er du ph.d.-studerende, nyudsprunget ph.d. eller postdoc, og overvejer du, hvad 

dit næste karrieretræk skal være?  Så er denne workshop noget for dig. På 

workshoppen giver vi dig inspiration til og råd om mulige karriereveje i og uden 

forskningsverdenen. Du får mulighed for at modtage individuel feedback på dit 

cv og en job- eller forskningsansøgning efter eget valg, og vi sørger for en 

hyggelig aften, hvor du har tid til at netværke med andre yngre forskere.  

Workshoppen afholdes umiddelbart inden Dansk Historikermøde 2020 og er 

arrangeret af Den danske historiske Forening i samarbejde med ph.d.-skoler og -

programmer på AAU, AU, KU, RUC og SDU. Deltagelse i kurset er gratis, men du 

skal selv betale for overnatning i Sønderborg. 

  



Foreløbigt program 

Søndag den 23. august kl.19-22 

Kursusintroduktion, netværksøvelser og fællesspisning 

Den 24. august kl. 8.30-12.30 

Kl. 8.30-9.00 Historikerens karriereveje – nogle perspektiver på fortid, nutid 

og fremtid                                                                                   

Lektor Charlotte Appel, Aarhus Universitet 

Kl. 9.00-10.00 Fra ph.d. til postdoc - karriereplanlægning og den 

akademiske karrierevej                                                           

Lektor Karen Gram-Skjoldager, Aarhus Universitet  

Kl. 10.00-10.30 PAUSE 

Kl. 10.30-11.30 Individuel feedback på cv’er og ansøgninger 

[For de ph.d.-studerende, der er i første halvdel af deres 

ph.d.-forløb, arrangeres en gruppesession med generelle råd 

om cv- og ansøgningsskrivning] 

Kl. 11.30-12.30  Blå blink, kulturarv og chefansvar – historikeren uden for 

murerne 

Paneldebat og spørgerunde med 

 Nynne-Cecilie Kjelager-Schmidt, historiker, ph.d. 

Analytiker i Efterretnings- og Analyseenheden i 

Nordsjællands Politi 

 Dorte Kook Lyngholm, historiker, ph.d., 

Museumsinspektør, Viborg museum 

 Peter Johan Yding-Brunbech, historiker, ph.d., 

Videnscenterchef, HistorieLab, Jelling 

  



Det praktiske  

 Hvem kan deltage? 

o Kurset er for ph.d.-studerende, nyuddannede ph.d’er  og postdocs i 

historie. Det må højst være to år siden, du afsluttede din ph.d. 

o Der er 15 pladser på kurset. I tilfælde af at der er er flere ansøgere 

end pladser, prioriteres ansøgere, der er i sidste halvdel af deres 

ph.d-forløb, derefter andre ph.d.-studerende og til sidst trækkes lod 

blandt øvrige ansøgere. 

o Kurset er både for deltagere i Dansk Historikermøde 2020 og for dig, 

der kun ønsker at være med til workshoppen  

 Hvordan tilmelder man sig? 

o Tilmelding til kurset skal ske ved at sende en e-mail til lektor Karen 

Gram-Skjoldager, Aarhus Universitet : hiskgs@cas.au.dk   

o I e-mailen skal du oplyse 

 Navn 

 Projekttitel/forskningsområde 

 Hvor langt du er i dit ph.d.-forløb – eller hvornår du fik din 

ph.d.-grad 

 Hvilken institution, du er tilknyttet (hvis du er tilknyttet en 

institution) 

o Deadline for tilmelding er den 15. marts 2020 

 ECTS og aktivitetskrav 

o Du vil inden kurset blive bedt om læse et par kortetekster om ph.d.-

uddannelse og ph.d.’ers beskæftigelsesmuligheder, og du 

forventes at aflevere materiale til cv- og ansøgningssessionen 

o Kurset udløser 1 ECTS 

 Indkvartering 

I forbindelse med tilmeldingen til Dansk Historikermøde vil der være 

mulighed for at booke overnatninger fra den 23.-til den 26. august, så du 

kan bo på det samme hotel under både workshoppen og 

historikermødet. Du kan også arrangere din overnatning uafhængigt af 

historikermødet. 

 

mailto:hiskgs@cas.au.dk

