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Statsrevisorernes Sekretariat 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 
 
   
 
 
Til Statsrevisorerne 

Jeg har den 27. maj 2011 modtaget Statsrevisorernes beretning om satsningen på 
ph-d.-uddannelse.  
 
Jeg bemærker, at Statsrevisorerne finder det positivt, at universiteterne har nået 
målet for optagelse af ph.d.-studerende, og at ph.d.-skolerne er blevet oprettet. 
Statsrevisorerne fremhæver, at beretningen og Videnskabsministeriets opfølgning 
herpå vil være et væsentligt bidrag til den beslutning, Folketinget skal træffe om, 
hvordan ph.d.-satsningen skal videreføres. Statsrevisorerne peger på, at der er 
behov for, at Videnskabsministeriet fremover i højere grad følger, om resultater-
ne af ph.d.-satsningen står mål med indsatsen.  
 
Jeg kan oplyse, at Videnskabsministeriet følger ph.d.-området tæt, samt at Viden-
skabsministeriet arbejder på fremadrettet at beskrive de ph.d.-studerendes gen-
nemførelsestid, fuldførelsesprocent mv. endnu bedre, end det er tilfældet i dag. 
Videnskabsministeriet har som planlagt i 2011 iværksat en undersøgelse af, 
hvordan ph.d.er påvirker virksomhedernes produktivitet. Ministeriet forventer at 
offentliggøre resultaterne i løbet af 2011. Ministeriet har derudover planlagt i 
2011-2012 at analysere blandt andet rekrutteringen af og fastholdelsesmuligheder 
for internationale ph.d.-studerende, ligesom ministeriet vil undersøge de sam-
fundsmæssige behov for ph.d.er, herunder deres muligheder for at få job. Mini-
steriet vil fastholde disse analyser i lyset af Statsrevisorernes bemærkninger. 
 
Jeg vil fremhæve, at den politiske beslutning om at øge optaget i 2006 blev fore-
taget på et fornuftigt grundlag. Rigsrevisionen har fremført, at ministeriet kunne 
have undersøgt området mere grundigt inden den politiske beslutning om at øge 
optaget blev truffet. 
 
Jeg kan oplyse, at der til grund for forberedelse af beslutningen om ph.d.-
satsningen var en række analyser gennemført af Videnskabsministeriet. Regerin-
gens mål om at opfylde Barcelona-målsætningen og hermed øge forskningsbevil-
lingerne væsentligt betød, at der var et behov for at uddanne flere kvalificerede 
videnskabelige medarbejdere til både den offentlige og private sektor. Danmark 
havde desuden forud for ph.d.-satsningen færre ph.d.-studerende end en række 
andre lande - herunder Sverige og Finland - særligt inden for teknik og naturvi-
denskab.  
 
Rigsrevisionen har i beretningen fremhævet, at universiteterne ansætter mange 
internationale ph.d.-studerende, hovedsageligt inden for hovedområderne natur-
videnskab og teknisk videnskab, og at mange af disse forlader Danmark efter 
endt uddannelse.  
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Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det både for regeringen og universiteterne har 
været en målsætning at øge den internationale rekruttering til universiteterne, 
herunder internationale talenter til ph.d.-uddannelserne. Øget international rekrut-
tering inden for forskeruddannelse blev også anbefalet af OECD i evalueringen af 
det danske universitetssystem i 2004. Jeg finder, som det også er nævnt i beret-
ningen, at internationale ph.d.-studerende kan bidrage til et højt niveau i ph.d.-
uddannelserne og en høj kvalitet af de færdige ph.d.er, da rekrutteringsgrundlaget 
er større. Internationale ph.d.er kan bidrage til værdiskabelsen i samfundet gen-
nem efterfølgende ansættelse på universiteter og i virksomheder i Danmark og 
kan endvidere være med til at styrke universiteternes internationale netværk, både 
under og efter ph.d.-forløbet. 
 
Jeg vil endnu en gang fremhæve, at Videnskabsministeriet i 2011-2012 vil gen-
nemføre en analyse, der omfatter rekrutteringen og fastholdelsen internationale 
studerende. Herudover kan jeg oplyse, at ministeriet vil have fokus på at styrke 
fastholdelsen af internationale ph.d.-studerende. 
 
Jeg er glad for Statsrevisorernes bemærkninger til området, og ministeriet vil 
fortsat arbejde med at kvalitetssikre og videreudvikle det datagrundlag, vi har på 
ph.d.-området. Ministeriet vil iværksætte de analyser, der har været planlagt, og 
desuden have fokus på de ph.d.-studerendes beskæftigelse og de samfundsmæssi-
ge effekter af det øgede ph.d.-optag. 
 
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om satsnin-
gen på ph.d.-uddannelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Sahl-Madsen 
 

 


