Spørgeguide til postdocs og gæsteforskere ved
opfølgningsmøder
Introduktion
Formålet med denne uformelle samtale er at få et indblik i, hvordan det er at være postdoc
eller gæsteforsker ved fondens forskningscentre og ved danske universiteter eller forskningsinstitutioner som sådan. Vi er især interesserede i at høre, om du har gode rammer for din
forskning. Spørgsmålene nedenfor er eksempler på, hvad der interesserer fonden, men vi vil
næppe tage fat på dem alle. Du er meget velkommen til at diskutere spørgsmålene med andre
før mødet, og evt. om der er andet du gerne vil diskutere med fonden.

Undervisning
Undervisningsforpligtelse?
- hvis ja, er undervisningen relevant for egen forskning?
Hvor stor er undervisningsbelastningen?
Er undervisningserfaring godt for CV’et?
(Med)vejleder for ph.d./kandidat?

Vejledning m.m.
Er der god vejledning/sparring på centret?
Eksisterer der en formel karriererådgivning på centret/institutionen?
Er der hjælp til udlændinge på centret/institutionen til at finde bolig og lign.?
Er der frihed på centret til at deltage i kurser, konferenser og forskning?
Har du en ”mentor” på centret?
Eksisterer der en uformel karrierevejledning ved centerleder/seniorer?
Klar karrierevej/karrierestige?
Deltager postdocs i at skrive bevillingsansøgninger/fagfællebedømmelser?
Deltager postdocs i debatten/planlægningen af forskningen på centret?

Vedr. centret
Er der en følelse af at være en del af et center - centeridentitet?
Har du gode rammer for din forskning?
Hvordan er det at være postdoc her, sammenlignet med andre steder du har bedrevet forskning?
Hvilke ansvarsområder har du på centret?
Sociale arrangementer?
God integration for udlændinge på centret?
Nyder centret anerkendelse nationalt og internationalt?
Er centerlederen en god og stærk leder?
Er du tilfredshed med centret?
Er der stor tværfaglighed i forskningen på centret?
Føler du, at CoE-virkemidlet gør en forskel?

Internationalisering
Andelen af udlændinge?
Giver det dynamik på arbejdspladsen, at der er udlændinge tilknyttet?

Den enkelte person
Hvorfor valgte du netop at arbejde på dette center?
Hvor ønsker du at fortsætte karrieren?
Hvorfra har du din ph.d.-grad?
Kendte du centret i forvejen f.eks. igennem din ph.d.?
Er der usikkerhed omkring din fremtidige karriere?
Hvordan er din stilling finansieret?
Er der forskel på, hvordan man er finansieret?
Hvor lang er din ansættelsesperiode?

