
Tip til studerende der overvejer en ph.d. i økonomi i USA 
 

1. Vær klar over, hvad du går ind til. Livet som ph.d.-studerende kan være enormt spændende, 
hvis du brænder for at bidrage til cutting edge forskning. Men det kræver fuldt engagement 
og en vilje til at presse dig selv. Arbejdsrytmen og forholdet til din vejleder fungerer ikke 
altid på samme måde i USA som i Danmark. Snak med andre danskere, der allerede har 
været igennem processen. DAEiNA hjælper gerne med at skabe kontakt. 

2. Amerikanske ph.d.-programmer er konstrueret til at få studerende til i sidste ende at 
demonstrere, hvor gode artikler de kan producere på egen hånd. Som resultat heraf kan 
medforfatterskaber være sjældnere end i Europa, både med professorer og andre studerende. 
Ønsker man sig en stilling som professor, er det vigtigste element i ens bedømmelse hvor 
godt et job market paper, man har skrevet. Det afgør, hvor godt et universitet, man kommer 
ind på. 

3. Amerikanske ph.d.-programmer tager 5-6 år. Typisk er de normeret til 5 år, men det er 
meget normalt at bruge 6. En amerikansk ph.d. er bredere end hvad man ofte ser i Danmark, 
i den forstand at man bruger 2 år på at tage fag der spænder mange felter. Undervisningen i 
disse to år har endnu mere fokus på forskningsrelevante emner end hvad man ser i 
europæiske master programmer.  

4. Tag fag, der illustrerer dine matematikfærdigheder. Som international ansøger er dine 
karakterer mindre forståelige for ansøgningskomitéen, men det vil stadig se godt ud, hvis du 
har holdt dig oven vande i en række avancerede matematikfag. Hvis du er så heldig at skulle 
på udvekslingsophold til et godt internationalt universitet, så overvej at tage et par ph.d.-
niveau-fag i matematik eller økonomi for at demonstrere, at du kan klare mosten. 

5. Vær forskningsassistent (research assistant) for en professor, hvis forskning interesserer 
dig. Det kan enten være på dit nuværende universitet, eller mens du er på udveksling. Det er 
en god introduktion til, hvad økonomisk forskning kan være, og kan hjælpe i forbindelse 
med anbefalingerne. 

 

Tip til ansøgingsprocessen 
 
 

6. Start ansøgningsprocessen i god tid – gerne et år i forvejen. Det tager tid at sætte sig ind i 
systemerne, få anbefalinger i hus, tage GRE-testen, få lidt forskningsassistance på cv’et, 
osv. 

7. Dine ansøgninger skal indsendes separat til hvert universitet, og næsten alting kan klares 
online. Desværre er alle ansøgningsformularer forskellige. Ansøgningsfristerne falder 
normalt i november eller december, og du vil formentlig få svar på dine ansøgninger mellem 
slutningen af februar og midten af marts. 

8. Søg bredt. Det er ikke ualmindeligt for amerikanske studerende at søge ind på 10-15 
universiteter med varierende rangering. Glem ikke ph.d.-programmer på anerkendte 
business schools – nogle af dem tilbyder mindst lige så gode forhold som sædvanlige 
økonomiafdelinger. 

9. De fleste universiteter kræver, at du tager GRE-testen. Gå ikke alt for afslappet ind til den. 
De fleste af de matematiske spørgsmål (som er de eneste, der reelt tæller på ansøgningen) er 
lette, men testformatet – multiple choice under tidspres – er ikke noget, danske studerende 



er vant til. Du behøver ikke score 100% på matematikdelen, men du skal helst ikke ligge 
langt fra. Arrangér din testdato, så du har mulighed for at tage testen om, hvis uheldet skulle 
være ude. 

10. Brug energi på at få gode, informative anbefalinger i hus – de er den vigtigste del af din 
ansøgning. Ansøgningskomitéen har ikke mange signaler at gå efter, så hvis dine vejledere 
kan fortælle noget personligt og konkret om dig, vil det vægte højt i den samlede 
bedømmelse. Sørg for at få anbefalinger fra professorer, som kender dig godt, gerne gennem 
forskningsassistance. Du behøver ikke have anbefalinger fra de allermest anerkendte 
økonomer, men det hjælper, hvis nogle af dine anbefalere har nok erfaring til at kunne 
vurdere dig i et internationalt lys (og særligt hvis de selv har taget en ph.d. i USA eller de 
kan sammenligne dig med andre studerende, der har klaret sig godt i USA). Husk: Det er 
ikke meningen, at du selv skal se dine anbefalinger. 

11. De fleste universiteter beder dig om at skrive et Statement of Purpose. Bare rolig – de 
forventer ikke, at du har planlagt hele din karriere på forhånd. Det er meget almindeligt helt 
at skifte interesser i løbet af ph.d.-tilværelsen. Benyt lejligheden til at fortælle om de 
økonomiske problemstillinger, du finder mest spændende (og hvorfor), og beskriv dit 
hidtidige økonomiske virke, fx forskningsassistance, relevante studiejobs og dit 
bachelorprojekt. 

12. Hold dig fra internetfora, hvor folk diskuterer deres ansøgningsstatus. De har det med at 
skabe unødig stress. 

13. Hvis du bliver tilbudt optagelse, arrangerer de fleste universiteter visiting days, hvor du får 
mulighed for at tale med nuværende studerende og professorer. Det er spændende at opleve, 
men det kan også være temmelig intimiderende, da visse ivrige prospective students 
tilsyneladende har ekstremt detaljeret viden om professorer, afdelinger, tidsskrifter, nye 
artikler, osv. Det skal ikke afholde dig fra at stille alle de spørgsmål, du har brug for. Stol 
ikke på de mange stereotyper, der florerer om de forskellige universiteter. 

14. De fleste større amerikanske ph.d.-programmer giver et tilstrækkeligt stipendium til deres 
nyoptagede studerende (som regel med krav om, at du arbejder et vist antal timer som 
øvelseslærer eller forskningsassistent under dit studie). Hvis du får brug for ekstra støtte, 
kan du forsøge at søge om støtte fra Danmark-Amerika Fondet og Fulbright kommissionen. 


