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Ph.d.-kursus 2018 
Videnskabelige kompetencer & arktisk forskning 
 

Ph.d.-skolen ved Ilisimatusarfik afholder 12.-16. marts 2018 et fem-dages ph.d.-kursus. 

Kurset er hovedsageligt rettet mod Ilisimatusarfiks ph.d.-studerende, men undervisere eller 

andre interesserede, med mindst en master-uddannelse, er også velkomne. Kurset har dog et 

begrænset antal pladser, og pladserne vil først og fremmest gå til de ph.d.-studerende. 

For de deltagende kursister, der ikke er ph.d.-studerende, er det muligt at vælge to forskellige 

kursusforløb. 

 Kursusforløb 1: Deltagelse i alle fem kursusdage 

 Kursusforløb 2: Deltagelse i de første to kursusdage 

Kurset vil i sin helhed bestræbe sig på at opbygge gode, generelle videnskabelige kompetencer, 

især indenfor arktisk forskning.  Derfor vil kurset også være generelt brugbart, uanset hvilken 

gren af den arktiske forskning man tilhører. 

Kursussproget vil hovedsageligt være dansk. 

Kurset er gratis og vil tildele den ph.d.-studerende 5 ECTS point.  

Alle deltagere vil få tildelt et kursusbevis.  

 

Ph.d.-skolen opfordrer alle Ilisimatusarfiks  

ph.d.-studerende til at deltage i kurset. 

 

Tilmeldingsfrist: 17. februar 2018 

Tilmelding til kurset, til ph.d.-skole-sekretariatet: 

clss@uni.gl  

Skriv venligst hvilket kursusforløb du ønsker at deltage i. 

 

Med venlig hilsen 

Ph.d.-skoleder Anne Merrild Hansen 

 

Kurset er sponsoreret af Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings– og Udviklingspulje 

Program 
Dag 1: Litteratursøgning og review 

 Systematisk litteratursøgning, review og redskaber  

 Review som metode 

 Deltagerne forbereder på forhånd en liste med seks keywords 

Dag 2: Akademisk Skrivning 

 Skrive og reviewe videnskabelige papers,  

 Skrivetraditioner indenfor forskellige discipliner  

 Deltagerne skal på forhånd skrive et abstract om deres forskning 

på en side. De præsenterer disse og får feedback. 

Dag 3: Videnskabsteori og metodologi 

 Introduktion til videnskabsteori 

 Anvendt teori med aktuelle eksempler 

Dag 4: Formidling 

 Formidling via konferencer, posters, sociale medier 

 Formidling til pressen og medietræning 

 Populærvidenskabelig formidling 

 Erfaringer med forskningsformidling og kommunikation i medier 

 Knowledge transfer og Co-production of knowledge, om tilbage-

levering af data – udfordringer i forhold til at give tilbage til de 

samfund man arbejder i. Herved lægges op til temaet for den 

følgende dag. 

Dag 5: Feltarbejde i Arktis og Code of Ethics.  

 Code of conduct 

 Erfaringer fra forskningsprojekter i praksis 

 Sociale medier som metode 

 Samfundspåvirkninger og Industri 

 Actions-forskning/Participatory research 

 Feltarbejde i Arktis som forskningstilgang 
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