
Gottlieb Paludan Architects søger i samarbejde med 
Bevica Fonden og KADK en erhvervsPhD-kandidat 
med lyst til at bidrage til forskningen inden for 
inkluderende byrum og landskaber.

Som kandidat skal du være med til at formulere en an-
søgning til Innovationsfonden, og du vil derfor have mu-
lighed for at præge rammerne for projektet i forhold til 
din tilgang til emnet i dialog med samarbejdspartnerne. 
Ansættelsen er betinget af godkendelse af ansøgningen 
fra Innovationsfonden.

Et af FN’s verdensmål er, at der skal skabes mindre ulig-
hed i vores samfund og at inddragelse af alle samfunds-
grupper - uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, 
oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status 
– bør styrkes inden 2030. Men hvilken rolle spiller  
arkitekturen i denne sammenhæng? Hvordan kan 
spørgsmål om inklusion for alle gøres til en naturligt 
integreret del af vores byer og landskabsrum?

ErhvervsPhD-projektet har til formål at undersøge 
rumlige, fysiske og oplevelsesmæssige dimensioner 
i relation til de krav, ønsker og udfordringer, der er 
forbundet med ambitionen om lighed for alle i det byg-
gede miljø. Projektet skal herigennem udvikle viden, 
der fremmer og støtter praktiserende arkitekter og 
andre rådgivere i at kvalificere inklusions spørgsmål og 
-løsningsmodeller i deres designproces og -projekter. 

Vi ser gerne at kandidaten gennem PhD-studiet er med 
til både at udvikle og udvide forståelsen af begrebet 
inklusion i forhold til en designpraksis. I ansøgningen 
lægger vi derfor stor vægt på, at du giver dit bud på, 
hvorledes at emnet enten afgrænses eller ses i en større 
sammenhæng. 

ErhvervsPhD-projektet vil blive tilknyttet projektet 
‘Universelt Design og tilgængelighed for alle: Arkitek-
tur, byer & rum’, støttet af Bevica Fonden og udviklet 
sammen med KADK. Projektet sigter mod at sikre, at 
arkitektur- og designprojekter i alle skalatrin medvirker 
til at forbedre brugen og oplevelserne af byer, landska-
ber og bygninger for alle uanset eksempelvis alder og 
fysisk formåen. 

Hos Gottlieb Paludan Architects stræber vi efter at 
integrere bæredygtighed, social ansvarlighed og mil-
jørigtige løsninger i alle projekter. Vores mission er at 
skabe bedre byer og samfund gennem arkitektur af høj 
teknisk og æstetisk kvalitet. Vi tror på, at den enkle og 
afklarede løsning bærer en skønhed i sig selv – og for os 
er form og funktion to sider af samme sag.

ErhvervsPhD-studiet er et tre årigt videnskabeligt stu-
dium, hvor du som kandidat vil være ansat hos Gottlieb 
Paludan Architects og indskrevet på KADK. Du vil som 
kandidat skulle fordele din tid forholdsvist ligeligt mel-
lem virksomheden og forskningsinstitutionen. Herud-
over er skal du deltage i kurser og løbende formidle 
projektets idéer og resultater gennem oplæg, deltagelse 
i projekter på tegnestuen samt undervisning på KADK.

opslag:  
ErhvervsPhD-stipendium  
- inkluderende byrum og  
landskaber



Kvalifikationer
• Relevant akademisk baggrund.  

Eksempelvis arkitekt eller landskabsarkitekt.
• Erfaring med artikelskrivning (dog ikke nødvendigvis 

videnskabelige artikler) er en meget stor fordel.
• En evne til fordybelse og til at koble refleksion og 

praksis.
• Gode kommunikations- og formidlingsevner. 

Mundtlige formidlingsevner på dansk er en fordel, 
men ikke et krav.  

Ansøgningen
• 1 A4-side motiveret ansøgning. 
• 2-3 A4 siders udkast til en projektbeskrivelse.  

Denne projektbeskrivelse skal ses som det første 
tidlige oplæg til den endelige projektbeskrivelse til 
Innovationsfonden.  
Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende: 
 » Indledning (fokus og afgrænsning)
 » State-of-the-Art indenfor forskning og praksis
 » Mulige forskningsspørgsmål
 » Beskrivelse af projektets målsætninger og 

projekt ets nyhedsværdi for forskning og praksis
 » Resultaternes forventede bidrag til virksom-

hedens forretningsgrundlag 
 » Projektets metode 
 » Projektets teori
 » Kildehenvisninger (udover de 3 A4 sider) 

• CV
• 5 A4 siders portfolio 
• Eventuelt eksempler på egne tekster. 

Yderligere  
information

Ansøgningsfrist
Mandag den 6. maj 2019.

Ansøgningen sendes til  
research@gottliebpaludan.com
Skriv venligst ”ErhvervsPhD” i emnefeltet.

Yderligere  
information: 
Generelle oplysninger om ErhvervsPhD-
ordningen:  
www.innovationsfonden.dk

Generelle oplysninger om  
Gottlieb Paludan Architects:  
www.gottliebpaludan.com

Kontaktperson fra  
Gottlieb Paludan Architects:  
HR Koordinator Carina Svanberg: 
cas@gottliebpaludan.com

Generelle oplysninger om Bevica Fonden: 
www.bevica.dk

Generelle oplysninger om KADK og  
Institut for Arkitektur, By og Landskab:  
www.kadk.dk.

Kontaktperson fra KADK: Katrine Lotz: 
klotz@kadk.dk

For oplysninger om projektet  
”Universelt Design og tilgængelighed for 
alle: Arkitektur, byer & rum”: 
Masashi Kajita, mk@kadk.dk.  
M: +45 4170 1761

Ansøgninger er velkomne fra alle interes-
serede parter uanset alder, handicap, køn, 
nationalitet, race, religion og etnicitet.
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