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Kommunikation:
Vi udsender Invitationer til ph.d.-caféer på mail gennem fakulteternes 
ph.d.-skoler. Desuden samarbejder vi med PhD Association at SDU 
(PAUSD) omkring temaer og spredning af det gode budskab om 
bibliotekets tilbud til ph.d.-studerende.
Et yderligere tiltag, som forhåbentlig kan gøre os i stand til at 
kommunikere mere direkte med de ph.d.-studerende, er vores 
Facebookside: @Philoteket. 
Vi er også blevet et fast indslag på et introkursus for ph.d.-studerende på 
et af fakulteterne, dette er også en god mulighed for at synliggøre 
tilbuddet.

Ph.d.-café i Philoteket – Sæt i gang…
Katrine Astrup Jacobsen, Lone Bredahl Jensen, Najmeh Shaghaei og Kamilla Jensen Husen

Syddansk Universitetsbibliotek

Oversigt over de oplægsholdere og samarbejdspartnere, som har været 
involveret i ph.d.-caféerne samt de temaer, som har været adresseret. 

Oplægget om tidsoptimering afholdes til november.

Oplægsholder/samarbejdspartner Tema

Ph.d.-skoleleder Forskeruddannelse

Intern Informationssøgning

Karrierekonsulent Karrieremuligheder

Forskerstøtteenhed Fondsansøgning

Journalist Præsentationsvideo

Coach Tidsoptimering

Introduktion:
I de senere år er vidensdeling blevet vigtigere for universiteter med flere campusser. De er nødt til at identificere og implementere de mest effektive måder, som kan skabe 

samarbejdende miljøer, hvorved universitetets performance forbedres. Forskningsbiblioteker er en integreret del af og nærmest et nervecenter på mange universiteter, og derfor er 
vidensdeling en fælles udfordring for både universiteter og deres biblioteker. 

Ph.d.-caféen på SDUB skal ses som et tilbud der muliggør vidensdeling mellem yngre forskere. I maj 2017 kunne vi på Syddansk Universitetsbibliotek afholde den første ph.d.-café i 
Philoteket, et område fortrinsvis for ph.d.-studerende. Den viden, som vi havde opnået gennem vores undersøgelse (interview med 12 ph.d.-studerende), er dermed blevet omsat til 

både events og et tilhørssted for SDU’s ph.d.-studerende.

Afvikling af caféer:
Der er nu blevet afholdt 5 ph.d.-caféer i Philoteket, frekvensen er 2 caféer pr. 
semester. Deltagerne kommer fra alle SDU’s fakulteter, men især de ”våde” 
områder bakker op om konceptet. Desuden er der typisk et flertal af 
internationale ph.d.-studerende blandt deltagerne, hvilket tilkendegivelserne 
også bærer præg af.
Deltagerantallet har varieret meget, mellem 3 og 28 personer.
Caféerne har været afholdt midt på dagen som 2 timers arrangementer med 
ca. 1 times oplæg og derefter en times tid til snak, hvor der serveres sandwich. 

Erfaringer:
Hovedparten af deltagerne bliver i de 2 timer, som arrangementet er 
planlagt til, selvom den sidste del er meget uformel og lægger op til snak 
på eget initiativ. Det viser, at de ph.d.-studerende vægter både det faglige 
og det sociale. Dette stemmer overens med tilkendegivelser i interviews 
fra vores undersøgelse. 
Synergi i samarbejdet med PAUSD: Vi har et fælles ønske om at gøre 
tilværelsen som ph.d.-studerende lettere og mere konstruktiv. De har 
behov for et sted, hvor de kan afholde møder og arrangementer, og vi får 
input til relevante emner til caféerne, da de har ”fingeren på pulsen”. 
Vi finder oplægsholdere, som kan adressere emnerne, og står desuden 
for al planlægning og afvikling. Vi giver dem altså den forankring og 
kontinuitet, som de har brug for.

Perspektiver - Hvad nu? 
Tilbagemeldinger fra deltagerne bekræfter behovet for et uforpligtende tilbud 
om input til ph.d.-processen og samtidig mulighed for dannelse af netværk, også 
på tværs af fagområderne. Ph.d.-studerende oplever ensomhed og udfordringer, 
f.eks. med planlægning af projektet eller manglende kendskab til 
støttefunktioner. Disse forhold hindrer dem i at have optimale betingelser for 
fremdrift i deres forløb.
Deltagernes evalueringer af caféerne giver input til videreudvikling af konceptet 
og input til nye emner, som optager de ph.d.-studerende.
Det vil være oplagt at inddrage de andre campusbyer, da dette kan være med til 
at skabe netværk mellem byerne og øge vidensdelingen på SDU. 

” Yesterday’s PhD Café 
event was extremely 
relevant and E. did a 
super job presenting ” 

Tilkendegivelser:

Lone Bredahl Jensen
Forskningsbibliotekar 
lbredahl@bib.sdu.dk

“Jeg vil bare rose jer for 
initiativet, det er en super 
god mulighed”

“At blive klædt på til ph.d.-processen er guld værd”

”I’m all by myself at the department. 
The café is a great chance to meet 
other PhD students”

Katrine Astrup Jacobsen
Forskningsbibliotekar
kaasja@bib.sdu.dk

URL til poster: www.sdu.dk/ansat/kaasja

Najmeh Shaghaei 
Afdelingsleder 
nas@bib.sdu.dk

Kamilla Jensen Husen 
Forskningsbibliotekar
kamillajh@bib.sdu.dk

Referencer:
Knowledge Sharing across Campuses at SDU and the Evolving Role of 
Library, N. Shaghaei, L. B. Jensen, Poster præsenteret ved 46th Annual 
LIBER Conference, Patras, Grækenland.
Barrierer for det gode ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket, 
L. B. Jensen, K. A. Jacobsen og K. J. Husen, Dansk Universitetspædagogisk 
Tidsskrift nr. 25, 2018


