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Mød færdige kandidater 

Interview med Pernille Holten Poulsen 

 
 

Stilling: Ph.d.-studerende 

Dimission: 2019 

Arbejdssted: Københavns Universitet 

 

Baggrund: Jeg havde et lidt usædvanligt studieforløb, da jeg tog en pause fra studiet og boede i 

Mexico i en periode. Jeg havde stor interesse for bredere samfundsforhold og læste derfor også to 

semestre på statskundskab. Efter min juridiske bachelor læste jeg en kandidatuddannelse i 

menneskerettigheder i Spanien, som jeg senere supplerede med en cand.jur. fra KU. Jeg var forbi 

Forsyningstilsynet som fuldmægtig, inden jeg startede som ph.d.-studerende i september 2021. 

 

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?  

Min bedste beslutning var at vælge valgfaget International environmental law, som Beatriz Martinez 

Romera underviste. Faget, og ikke mindst underviseren, var super inspirerende og motiverede mig 

til at specialisere mig yderligere inden for klima-, miljø- og energiret i et internationalt perspektiv. 

Jeg valgte bl.a. at skrive praktikrapport om det dansk-mexicanske energisamarbejde i forbindelse 

med et praktikophold på den mexicanske ambassade. Beatriz blev også min specialevejleder og er 

nu, sammen med Kristian Cedervall Lauta, min ph.d.-vejleder i mit projekt om klimaretssager mod 

private aktører i et internationalt perspektiv. Der er generelt rigtig gode jobmuligheder for jurister 

med en profil, der relaterer sig til den grønne omstilling.  

 

Hvordan har dit karriereforløb været? Fra evt. studiejob, frivilligt arbejde til nuværende 

ansættelse. 

Jeg deltog i mange projekter som frivillig gennem min studietid, bl.a. var jeg frivillig i 

Israel/Palæstina og Mexico. I en periode var jeg frivillig skribent på Amnesty Internationals 

daværende ungdomsblad, Appel. Jeg ydede også frivillig rådgivning til flygtninge/indvandrere i 

familiesammenføringssager. Endelig var jeg, som en del af min kandidatuddannelse, i praktik på 

den mexicanske ambassade i København. Frivilligt arbejde er et fantastisk værktøj til at skabe din 

profil og vise din kommende arbejdsgiver, hvad du brænder for.  

 

Ændrede dine karrieredrømme sig undervejs i studiet? 

Jeg var altid interesseret i juraen i et samfundsfagligt og internationalt perspektiv. International 

environmental law ’klikkede’ med det samme, da faget på bedste vis formåede at kombinere mine 

interesser. 
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Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu? 

Jeg valgte at skrive en ph.d., da jeg brænder for mit forskningsfelt. Klima, energi og bæredygtighed 

er et yderst tilfredsstillende område at arbejde indenfor, hvis du er idealist og drømmer om at gøre 

en forskel. Arbejdsformen som ph.d.-studerende passer godt til mig, da jeg elsker at fordybe mig, er 

god til at arbejde selvstændigt og elsker at skrive.  

 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? 

Mine arbejdsdage er meget forskellige. Der er et rigtig godt sammenhold i mit center, CILG (Center 

for International Law and Governance). Det bryder med forestillingen om, at man som ph.d.- 

studerende sidder alene foran computeren i tre år. Vores climate research group arrangerer en 

masse spændende events, og vi har også et nyhedsbrev. Mange ansatte i centret spiser også 

frokost sammen hver dag. Jeg nyder imidlertid også fleksibiliteten, da jeg har en lille datter, og jeg 

arbejder derfor meget hjemmefra.  Min kontortid er typisk ikke fra 8-16, da jeg sagtens kan finde på 

at arbejde både om aftenen og i weekender. Jeg skal undervise for første gang dette semester, så i 

øjeblikket er jeg i fuld gang med at forberede min undervisning. 

 

Hvilke konkrete opgaver har du? 

Livet som ph.d.-studerende kræver, at man skaber sig et overblik over et emne og se 

problemstillinger, som andre ikke ser. Arbejdsformen er på samme tid både kreativ og analytisk. 

Skriftlig fremstilling er i centrum, da processen skal ende med et skriftligt produkt, men det er også 

vigtigt at kunne videreformidle sin forskning og skabe et netværk. Konkret indebærer jobbet, at man 

læser, bearbejder og analyserer store datamængder. Som ph.d.-studerende har man desuden en 

undervisningsforpligtelse bestående af 22,5 ECTS. Derudover skal man også gennemføre ca. 30 

ECTS ved deltagelse i forskellige kurser internt eller eksternt. Endelig skal man gerne have et 

eksternt forskningsophold på en anden forskningsinstitution i løbet af de tre år.  

 

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig dagligt 

af? 

Som ph.d.-studerende bruger jeg i høj grad min uddannelse. Jeg fortsætter med at specialisere m ig 

inden for climate change law såvel som inden for andre juridiske discipliner. Fagligheden er i 

centrum, og jeg anvender dagligt min evne til at læse og bearbejde store mængder litteratur, hvilket 

er en kompetence man i høj grad opbygger under jurastudiet!  

 

Hvad er det bedste ved dit job? 

Det er et enormt privilegie at få lov til at beskæftige mig indgående med et emne, som jeg brænd er 

for. Jeg sætter selv rammerne for min hverdag, hvilket er en kæmpe frihed og også et kæmpe 

ansvar. Det er yderst tilfredsstillende både fagligt og personligt.  

 

Er der nogle ting, man skal være opmærksom på/være indstillet på, hvis man gerne vil have 

en jobfunktion som din? 

Som ph.d.-studerende skal man kunne lide forskningsprocessen. Det finder man nok typisk ud af, 

når man skriver bachelorprojekt og speciale. Man skal trives med udfordringer og have en god 

portion selvdisciplin, da ens arbejdsdag ikke er skemalagt. Det er op til mig selv at planlægge min 

tid og sikre fremdrift i mit projekt. 

 

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du fokusere mere 

på/gøre mere af? 

Jeg ville ikke gøre noget om, men jeg vil råde til at følge sin interesse. Man skal på bachelordelen 

igennem en masse forskellige juridiske discipliner, og ikke alle fag interesserer alle lige meget. Det 

er o.k. - og det bliver sjovere på kandidaten! Jeg vil råde til, at man prioriterer de fag, som man  

brænder mest for, og ikke stresse for meget over karakterer - særligt ikke på bacheloren.  
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Hvis du er interesseret i klima-, miljø- og energiret i et internationalt perspektiv, eller hvis du vil høre 

nærmere om relevante arrangementer, er du meget velkommen til at kontakte mig på php@jur.ku.dk. 
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