
Karrieretjenester ved UiO 

Hvor skal veien gå videre? 
Gisle Hellsten 

Leder, Karrieresenteret ved UiO 



Mye er veldig bra 

• Studenter er veldig godt fornøyd med 
utdanningen 

• En utdanning fra UiO er høyt verdsatt hos 
arbeidsgivere 

• Faglig kvalitet er ansett som god 
• Veldig mange får gode jobber 

 
 



Kompetansebevissthet 

• En typisk UiO student er ikke komfortabel 
med å sette ord på egen kompetanse 
 



Kjennskap til Karrieresenteret 

• 78 % av respondentene kjenner til Karrieresenteret 
• 40 % har benyttet en eller flere av tjenester 
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78,2 % 

19,3 % 
2,5 % 

Ja Nei Vet ikke

Kjenner du til Karrieresenteret ved UiO? 

39,7 % 
59% 

1,3 % 

Ja Nei Vet ikke

Har du benyttet deg av en eller flere av Karrieresenteret sine tjenester? 
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Hva skyldes dette? Er det mangel på informasjon, er det for lang avstand. Jeg kommer fra UiO, men dette er et universelt problem. Både BI og OsloMet jobber med dette, men også mine kollegaer i Norge og verden generelt. 



Frykt for fremtiden preger 
studenter 

21.08.2019 SiO 5 



Stabil mistilpasning over tid 

21.08.2019 SiO 6 



Oppfølging av kandidatundersøkelsen 

• Det finnes allerede en rekke 
karrieretjenester ved UiO  
– Karrieresenteret 
– Arbeidslivskoordinatorer 
– Praksisplasser (der det ikke er obligatorisk) 
– Studentforeninger og arrangementer 

• Hva kan man gjøre i tillegg slik at UiOs 
studenter er forberedt på fremtiden? 
–  3 konkrete forslag 

 



Forslag 1 

• Bevisstgjøre studenter at de har tilgang til 
tjenester og at de bør benytte disse fra 
første semester 



Forslag 2 

• Synliggjør tjenestene på www.uio.no 
– Løfte opp og frem 
– Digital påmelding til ulike tilbud 
– Fra «at» til «hvorfor» fokus på nett 

 
 

http://www.uio.no/


Forslag 3 

• Karriereplanlegging som emne – i Canvas 
– Bevisstgjøre at karrieren starter ved første 

studiedag 
– Tilby verktøy som gjør studenter i bedre 

stand til å kommunisere rundt egen 
kompetanse 

– Canvas er pt forbeholdt undervisning – hva 
skal til for at anvendelse av utdanning ses på 
som undervisning? 



23.-26. september 
2019 



Arrangementer 
 
 

 
 

 
 

Entreprenørskap, tverrfaglighet og 
FNs bærekraftsmål  
Arrangør: FN-studentene 
 
Kom igjen, på tide at du tar Insj! 
Arrangør: Insj UiO og Start UiO 
 
Møte med helseministeren 
Arrangør: Helselederne 
 
Hvordan formidle 
klimaproblematikken? 
Arrangør: Naturviterstudentene 
 
Rådgivningsstand: Rettigheter og 
plikter i arbeidslivet 
Arrangør: NTL Ung 
 
Teknologikappløpet- hvordan skal 
Norge forsvares? 
Arrangør: MENA 
 
Show & tell: Solcelleforskning, 
batterier, brenselsceller, rakettutstyr 
og kjemiske prosesser 
Arrangør: MENA 
 

Sosial ulikhet- velferdsstatens 
utfordringer krever nye løsninger 
Arrangør: Kultur og kommunikasjon 
 
Hvordan kan antropologer bidra ved 
endring i et grønt skifte? 
Arrangør: SAPU 
 
Utradisjonelle veier til jobben: Kan 
spillerfaring og SoMe-kontoen gi deg 
drømmejobben? 
Arrangør: Viadukt 
 
Vokterne- gjør myndighetene jobben 
sin? 
Arrangør: ALU/ Samfunnsviter'n 
 
Jobb i departementene 
Arrangør: Off.adm. 
 
Vindkraft, vannkraft, solkraft, olje eller 
gass? 
Arrangør: MENA 
 
Et arbeidsliv for alle? Likestilling og 
omstilling  
Arrangør: ALU 

 

Presenter
Presentation Notes
Foreningene får tips og triks fra oss, men samtidig skal vi la dem få boltreplass og muligheten til å ta eierskap. Forventer kaospilotering.



Åpningsarrangement: Rebus 
med KRIPOS 
 

 
• Rebusen går over 24 timer.  

 
• Mandag holder Kripos en presentasjon på ca. 1 time hvor  
     "oppdraget" presenteres. 

 
• Studentene jobber fritt i selvvalgte grupper i 24 timer.  

 
• Tirsdag holdes en lenger presentasjon av Kripos med bakgrunn i 

rebusen. Løsningen presenteres, og hvert av rebusens elementer 
kobles mot de ulike fagmiljøene på Kripos og/eller i hvilke reelle 
saker metoden/løsningen faktisk er blitt brukt.  
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Karrieretjenester ved UiO 

• Strategisk 
– Hvilket ambisjonsnivå skal gjelde? 

• UiO sentralt? Fakultet?  

• Taktisk 
– Hvilke kanaler gir mest effekt?  

• Kan Canvas egne seg?  

• Operativt 
– Hvilke tjenester skal studenter ha tilgang til? 
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