Interview med erhvervs-ph.d.-studerende Pia Schou Nielsen
Jeg har læst MSc in Strategic Entrepreneurship på Syddansk Universitet,
Kolding.
Det var min specialevejleder, som introducerede mig til idéen om at skrive
en ph.d., og da jeg syntes at det var en spændende proces at skrive
speciale, var det nærliggende at udforske muligheden for at skrive en ph.d
nærmere.
Efter at mit speciale var skrevet færdigt, blev jeg ansat i et vikariat på
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Jeg så det som en
mulighed for at blive introduceret til miljøet på stedet.
Det var specielt erhvervs-ph.d.-modellen, som tiltalte mig, fordi jeg
sideløbende med forskningen, også kan arbejde i ”den virkelige verden”. Dermed bliver jeg
tvunget til at relatere min forskning til den verden, virksomheden befinder sig i.
Arbejdstitlen på min ph.d. er:
”The Organization of Local Entrepreneurship Policy – A Study Across the Danish Municipalities”.
Projektet handler om organiseringen af lokal entreprenørskabspolitik.
Det er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Vejle Erhvervsudvikling, som er den
virksomhed, jeg er tilknyttet.
Min opgave er at undersøge, hvordan kommunerne i Danmark organiserer den erhvervsservice,
der er rettet imod iværksættere.
Mine arbejdsdage varierer meget. Som erhvervs-ph.d.-studerende arbejder jeg i gennemsnit
halvdelen af min tid på universitetet og halvdelen i virksomheden. Jeg skal selvfølgelig, så vidt
muligt, arbejde på mit ph.d projekt fuld tid, men jeg forsøger at fordele mine arbejdsopgaver
sådan, at de tungeste akademiske opgaver ligger på universitetet, og de mere praktisk orienterede
opgaver ligger i virksomheden.
Det sociale miljø blandt de ph.d studerende her på instituttet er rigtig godt. Vi er en blandet
gruppe, både fagligt og erfaringsmæssigt, men jeg synes, at vi er gode til at tale sammen og dele
erfaringer.
Vi holder månedlige ph.d. -caféer, hvor vi diskuterer forskellige emner - fx ph.d kurser,
konferencer, processer osv. Det er specielt godt for erhvervs-ph.d. studerende, som ikke er på
instituttet hver dag, fordi det er vigtigt at holde kontakt til de andre ph.d studerende, så man ikke
kommer til at føle sig alene med sig selv og sit projekt.
Jeg er lige startet på uddannelsen, så det er svært at spå om fremtiden allerede nu, men som
udgangspunkt er det forskningen, der tiltaler mig. Jeg har dog endnu ikke besluttet, om jeg helst
vil forske ved et universitet, eller ved en anden type forskningsinstitution.
Jeg vil desuden få nogle erfaringer med undervisning i løbet af mit ph.d. forløb – og det kan måske
også vise sig, at være en mulig vej at gå i fremtiden.

