
Om at være ph.d.-studerendeDavid KyedHvad er dette?Opgaven fra Famøs-redaktionen lødsådan set meget nem: �Kan du ikke li-ge skrive en enkelt side, om hvordandet er at være ph.d.-studerende, og omhvad du går og laver?�. Men hvor skalman begynde, og hvor skal man ende,og hvordan skal man undgå at benyttekostbar spalteplads til ligegyldig infor-mation?1 Lad os starte med det rentformelle. Hvert halve år bliver der op-slået ph.d.-stillinger ved det naturvi-denskabelige fakultet, og hvis man harerhvervet sig en kandidatgrad, kan mansøge en sådan stilling. Det foregår ved,at man kontakter en af de fastansatteVIP'er, og spørger om vedkommendehar lyst til at vejlede en gennem et e-ventuelt ph.d.-studium. Der vil typiskvære tale om ens speialevejleder. Sam-men med denne VIP forfatter man etudkast til et projekt og udfylder de re-levante papirer, som så bliver bedømtaf en ansættelseskomité. Hvis man erblandt de heldige, får man et brev medbesked om at man har fået stillingen etpar måneder efter.Hvad indebærer en sådan stilling?Når man siger ja til en ph.d.-stilling,forpligter man sig til 840 timers såkaldt

pligtarbejde fordelt over de tre år, stil-lingen varer. Det vil på matematik ty-pisk være en masse undervisning (ogforberedelse af samme) af førsteårsstu-derende, svarende til a. 2 MatIntro-klasser, 2 LinAlg-klasser og en sjat an-den undervisning. Personligt synes jeggodt om at undervise, og det giver og-så en smule struktur i hverdagen, h-vor resten af ens arbejde ofte er me-get �eksibelt, og ligeså godt kan læggessøndag aften, som tirsdag formiddag.Derudover skal man følge kurser påph.d.-niveau, svarende til a. et halvtårsværk, og besøge et andet universi-tet i et halvt år � for at opleve h-vordan tingene foregår udenfor HCØ'strygge rammer. Sidst, men bestemt ik-ke mindst, skal man under hele forlø-bet arbejde med det forskningsprojekt,man beskrev i ansøgningen. Dette skalmunde ud i en afhandling, som så skalforsvares overfor en komite af forskereinden for det pågældende felt. På det-te sted plejer følgende spørgsmål tit atblive stillet.Hvordan kan man forske i mate-matik?Strategien er sådan set meget simpel.Man bruger først en enorm mængde tidog energi på at nærstudere alt, hvad der1Næppe sådan her! 4



er skrevet om et lille bitte nihe-emneinden for et område der interesserer en.Når det er gjort, prøver man at stillesig selv opgaver inden for det pågæl-dende emne. Det vil sige spørgsmål ála �Kunne man tænke sig at dette ellerhint gælder, under antagelse af passen-de forudsætninger?�. Hvis man så for-mår at svare på et af disse spørgsmål,har man bedrevet forskning � forudsatat der ikke allerede er en anden der harsvaret på det pågældende spørgsmål.I mit tilfælde er emnet vonNeumann-algebraer. Dette er et klas-sisk emne (well, det har i hvert falda. 70 år på bagen) inden for disi-plinen operator-algebra. I løbet af minkandidat-uddannelse skrev jeg et fag-projekt om den grundliggende teori, og�k derved lidt indblik i hvad sagernehandlede om. Da jeg så skulle i gangmed mit speiale, tog jeg en relativtny artikel2 og satte mig ind i det teo-ri, jeg manglede for at kunne læse den.På den måde fandt jeg en (ganske snæ-ver) sti frem til forskningsfronten, somjeg så kunne bruge som afsæt for mitph.d.-projekt. Hvis man har planer om

at søge en ph.d.-stilling, vil det nok væ-re en god ide at skrive et speiale omnoget relativt nyt matematik. Det brin-ger ens faglige niveau i vejret, og giveren god startposition for et ph.d-forløb.Målet med ph.d-projektet er at have la-vet noget som kan publieres i et tids-skrift når de tre år er gået. Det er, igrove træk, det der skal til for at ensafhandling kan godkendes, og man kanfå ph.d.-graden.Hvad kan du så blive?Prinipielt afskærer man sig ikke franogen af de jobmuligheder man harsom færdiguddannet kandidat ved atbygge en ph.d.-grad ovenpå, men såvidt jeg ved går de �este færdigeph.d'er en af følgende to veje: En delsøger stillinger i det private erhvervsliv(bl.a. hos Nordea, Cryptomathi, Ed-lund), og en anden del fortsætter i u-niversitetsverdenen som forskere. Detteindebærer typisk en del år i midlertidi-ge stillinger rundt omkring på forskelli-ge universiteter, med henblik på en fastansættelse som lektor en skønne dag.

2Om L
2-homologi for von Neumann algebraer. Se evt. http://www.arxiv.org/PS_ahe/math/pdf/0309/0309343.pdf 5


