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GUIDE: SÅDAN BLIVER DU PH.D. PÅ FORSVARSAKADEMIET
Hvad er en Ph.d.?
En Ph.d. er typisk en treårig (180 ECTS) akademisk forskeruddannelse, der
kræver indskrivning på universitet, der kan tildele Ph.d.-graden.
Som et led i forskeruddannelsen kræves det, at man opnår erfaring med at
undervise eller videreformidle sin viden på anden vis. Studiet munder ud i en
Ph.d.-afhandling, der oftest er enten én lang samlet tekst eller en samling af
flere mindre, men relaterede, forskningsartikler, som skal forsvares
mundtligt.
Hvordan får man en Ph.d. på Forsvarsakademiet
Der er to veje til et Ph.d.-forløb på Forsvarsakademiet: enten kan man som
fastansat blive tilbudt, at tage en Ph.d.-uddannelse, som en del af et
kompetenceudviklingsforløb. Her vil instituttet dække omkostninger i
forbindelse med forløbet og man vil beholde sit nuværende lønniveau.
Alternativt kan man søge om eksterne midler i fonde og offentlige puljer, der
kan finansiere udgifterne i forbindelse med Ph.d.-forløbet.
Det er mest oplagt for kandidater udenfor Forsvarsakademiet at søge
Danmarks Frie Forskningsfonds ”Forskeruddannelse udenfor universiteterne”.
Hvem kan søge?
Alle der har en kandidat- eller mastergrad kan søge en Ph.d., men det
forventes, at du har et godt karaktersnit, der reflekterer din akademiske
modenhed. Din kandidat- eller mastergrad bør have relevans til dit ønskede
forskningsprojekt.
Hvornår kan jeg søge?
Interne ph.d.-ansøgere skal stile deres ansøgninger efter møder i
Forsvarsakademiets Forsknings- og udviklingsråd i maj og december, med
henblik på opstart af Ph.d.-forløbet i hhv. det kommende forår og efterår.
Eksterne ansøgere der ønsker, at søge Danmarks Frie Forskningsfond skal
have en ansøgning klar til bedømmelse til vurdering i Forsvarsakademiets
Forsknings- og udviklingsråd i december.
Hvad skal min ansøgning indeholde?
For at få en Ph.d.-stilling på Forsvarsakademiet skal man indsende en
skriftlig ansøgning der indeholder en projektbeskrivelse af det
forskningsområde man ønsker at forske i. Projektbeskrivelsen må maksimalt

fylde fem normalsider (skabelon hertil findes på FAK’s Ph.d.-site), og skal
som minimum redegøre for:
1) problemstilling samt projektets fokus,
2) overblik over nuværende forskning på området (State of the Art),
3) redegørelse for metodevalg samt den praktiske del af empiriindsamling
(anonymisering, datasikkerhed, etc.),
4) redegørelse for teorivalg,
5) tidsramme for projektet,
6) forventet publikation(er).
Udover projektbeskrivelsen, skal der vedlægges et CV med relevant erhvervs
– og forskningserfaring med dertilhørende karakterudskrifter fra både
bachelor- og kandidat uddannelsen. Sidst skal der udarbejdes et budget til
projektet, som FAK Forskningsstøtte vil hjælpe med.
Hvem skal godkende min ansøgning?
Før din ansøgning kan blive godkendt skal den først igennem
Forsvarsakademiets Forsknings- og udviklingsråd, der vurderer den ud fra
følgende overordnede kriterier videnskabelig og professionsfaglig relevans,
kvalitet af videnskabelig undersøgelsesdesign, gennemførbarhed og
videnomsætning.
Herefter skal den pågældende Ph.d.-skole på universitetet, hvor man ønsker
at blive indskrevet, godkende ansøgningen og kandidaten.
Hvad kan jeg forske i?
På Forsvarsakademiet kan man forske inden for militære studier, hvor man
er tilknyttet et af Forsvarsakademiets institutter: Institut for Ledelse og
Organisation (ILO), Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori
(IMK), Institut for Militære Operationer (IMO), Institut for Strategi (IFS) og
Institut for Militær Teknologi (IMT).
Forsvarsakademiets fem institutter forsker inden for tre hovedområder:
Militære operationer, militær strategi og militær ledelse, og leverer blandt
andet forskningsbaseret undervisning til akademiets uddannelser. Du kan
læse om de forskellige institutter og deres forsknings- og
udviklingsaktiviteter her.

