
 

 

 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
 
 
Att.: Tobias Høygaard Lindeberg 
 

Den 27. marts 2009 
KS 

Sagsnr. 200900279 
 

Bidrag vedr. kommissorium for evaluering af forskningsråde-
nes støtte til kvindelige og yngre forskeres karriere 

AC vil gerne takke for muligheden for at bidrage til kvalificering af kommissoriet for 
evalueringen af forskningsrådenes støtte til kvindelige og yngre forskeres karriere. 
Den relativt korte tidsfrist taget i betragtning har jeg valgt kun at bidrage med nog-
le få set fra AC centrale temaer: 
 
Omfanget af støttemuligheder for postdoc-ere og yngre forskere 
Med disse års store satsning på ph.d.-optag og ph.d.-uddannelse og behovet for 
forskere i fremtiden bliver det helt afgørende, at vi også formår at fastholde de un-
ge forskere efter afslutningen af ph.d.-forløbet. Det vil derfor være yderst relevant, 
at en evaluering af i hvilken grad de to programmer har gjort bidraget til at holde 
på talenterne i gruppen af unge og yngre forskere.  
 
En analyse af omfanget af støttemuligheder og ressourcer, succesrater, sammen-
sætning af og kvalitet i ansøgerfeltet mv. sat i forhold til størrelsen af ph.d.-
årgangene i de relevante år, hvor programmerne evalueres, vil kunne bidrage med 
nyttig viden, der kan belyse hvilke ressourcer vi skal sætte af til at sikre sammen-
hængende forskerkarrierer for de kommende store ph.d.-årgange. 
 
Fleksibilitet i støttemuligheder til postdoc’ere 
Et af de problemer, som de yngre forskere nævner, er, at det er svært at sikre en 
sammenhængende finansiering, når de eksempelvis afslutter et ph.d.-forløb og 
gerne vil fortsætte deres forskerkarriere med et postdoc-forløb. Her betyder det 
meget, hvor lang tid, der går, før de kan søge og eventuelt komme i betragtning – 
ikke mindst for, om de vælger at fortsætte karrieren som forsker eller søger over i 
et andet karriereforløb.  
 
En evaluering af postdoc-støtten fra forskningsrådene bør derfor afdække, om der 
er tilstrækkelig fleksibilitet i ansøgningsfrister og tildelingsprocedurer eller om der 
er behov for eventuelt at kunne foretage løbende tildeling af støtte til postdoc’ere 
og yngre forskere generelt.  
 
Problemstillingerne med mangel på sammenhæng i ansættelsesforløbet for yngre 
forskere er bl.a. beskrevet i en VTU-rapport fra 2006: ”Forskning uden barrierer”. 
 
Hvad angår de kvindelige forskere og FREJA-programmet skal jeg henvise til indspil 
fra DJØF. 
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