
Har du en drøm om at forske og se
din forskning vokse?



                 Med en ErhvervsPhD får 

jeg tre års erfaring inden for både det 

forskningsfaglige og det erhvervsfaglige 

område. De to verdener er markant 

forskellige, men ved at kombinere dem 

kan jeg opnå en dybere indsigt i helt 

konkrete, forretningsmæssige 

mekanismer og problemstillinger. 

Samtidig bidrager jeg både til 

udvikling af forskningen på 

mit område og til udviklingen 

i virksomheden.

Kiki Mikkelsen, ErhvervsPhD 
i samarbejde med Isabellas A/S og 
Syddansk Universitet.

Projekttitel: 
Relationer til brugere og 
brugerinvolvering i netværk.



SOM ERHVERVSFORSKER TILFØRER DU 

ERHVERVSLIVET NOGET NYT
Har du en drøm om at forske og få din forskning ud at arbejde med det samme, eller har du en ide til et forsk- 

ningsprojekt, der kan skabe værdi for en virksomhed? Så kan du blive erhvervsforsker.

Bliv specialist i at skabe ny viden og innovation i erhvervslivet
Har du en kandidatgrad, kan du som ErhvervsPhD-studerende gennemføre et treårigt, erhvervsrettet forsknings-

projekt og en ph.d.-uddannelse i samarbejde med en eller flere virksomheder og et universitet. Du er ansat i virk-

somheden og indskrevet på universitetet på samme tid.

Har du en ph.d.-grad, kan du som ErhvervsPostdoc gennemføre et forskningsprojekt, der varer mellem et og tre 

år i samarbejde med en eller flere virksomheder og en forskningsinstitution.

Vi investerer i dit projekt
Innovationsfonden finansierer en del af din løn i virksomheden og dine rejseudgifter samt dækker universitetets 

udgifter i forbindelse med projektet. Virksomheden finansierer resten.  

Og vi stiller krav
Dit forskningsprojekt skal både have forskningshøjde og et kommercielt potentiale eller nytteværdi for den 

organisation, der ansætter dig. Desuden skal der være en reel nyhedsværdi og en gennemtænkt plan i forhold til 

partnernes rolle og jeres samarbejde fra start til slut. 

Både en ErhvervsPhD og en ErhvervsPostdoc kræver:

• at du selv formulerer et projekt og etablerer et samarbejde med en virksomhed og et universitet, eller

• at du finder en virksomhed med en konkret udfordring eller et behov, som du med din faglige baggrund 

kan være med til at løse i samarbejde med et universitet.

Sådan finder du en virksomhed 
• Tag kontakt til det relevante institut eller den relevante person på universitetet og se, 

om de har kontakter til erhvervslivet. 

• Kontakt den relevante brancheforening eller det relevante innovationsnetværk. Læs mere på ufm.dk

• Find inspiration til virksomheder via Innovationsfondens liste over tidligere godkendte projekter.  

• Søg efter en virksomhed, eller få gode råd til hvordan via LinkedIn-gruppen 

'Industrial Researcher – matchmaking'. 

http://ufm.dk
https://www.linkedin.com/groups/3828085/profile


Find information 

om ansøgningsfrister på 

erhvervsforsker.dk 

       Med en ErhvervsPostdoc virker 

vejen til at bidrage med en potentiel 

forskel i samfundet kortere end ved ren 

grundforskning. Du får muligheden for 

at målrette din forskning mod at løse  

et problem, som er af direkte betydning 

for et dansk firma – og dermed også dansk 

erhvervsliv og økonomi. Desuden 

lærer du at navigere i to forskellige miljøer, 

hvilket er både udfordrende og lærerigt. 

På universitetet går man typisk meget 

i dybden og analyserer de mange 

forskellige aspekter af et projekt, 

mens atmosfæren i en virksomhed 

er meget mere 

resultatorienteret. 

Svend Roesen Madsen, ErhvervsPostdoc 
i samarbejde med FermentationExperts A/S 
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