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Kandidatundersøkelsen  
2018/19 

• Kandidater uteksaminert fra UiO i perioden 2014-2018 
• Undersøkelsen gjennomføres omtrent hvert fjerde år 
• Hvordan opplever våre kandidater møtet med arbeidslivet? 
• Hvordan vurderer de utdanningen sin? 

 
 



Svarprosent 

• Utvalg: 16 416 kandidater 6253 gyldige besvarelser = 38 % 
 

• Størst oppslutning blant kandidater med PhD, profesjon og 
master på andre plass 
 

• 44 % på TF, 43 på SV – 31 % på JUS 
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40 % i 2014(1345 profesjonskandidater)



Hvordan få relevant jobb? 

• Karriereveiledning 
 

• Studierelatert kontakt med arbeidslivet 
 

• Lang utdanning 
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Variasjoner mellom kjønn (det lønner seg gjennomgående å være mann) og mellom fakulteter



Start tidlig med karriereveiledning 

• De som starter jobbsøk tidlig, lykkes bedre i arbeidslivet. 
• Den største forskjellen mellom yrkesaktive og 

arbeidssøkende finner vi i andelen som begynte 
jobbplanlegging før utdanningens start, og denne andelen er 
større hos de yrkesaktive. 
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Presenter
Presentation Notes
Søkere og studenter bør oppfordres til å benytte seg av UiOs veiledningstilbud fra dag en, både når de skal velge studie, sette sammen graden sin og tenke på karriere.



Starttidspunkt for jobbplanlegging fordelt på 
fakultet  
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Karrieretjenestene bør gjøres mer kjent 

• 62 prosent benyttet seg ikke av UiOs veiledningstilbud på 
Karrieresenteret/ og eller institutt og fakultet. 

• 58 prosent av disse mener at de ikke hadde bruk for 
tilbudet. 

• Det å benytte disse tjeneste har en positiv effekt på det å 
kommunisere egen kompetanse, noe som betyr mye for å få 
en relevant jobb. 
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Vi må fortelle studentene at de trenger veiledning om karriere, for de er ikke klar over det



Kontakt med arbeidslivet under studietiden 

• De som kommer raskt ut i relevant jobb kjennetegnes av at 
en større andel har hatt studierelatert kontakt med 
arbeidslivet. 

• Flere av dem har deltatt i et forskningsnettverk, og de 
opplever i større grad enn andre tilstrekkelig kontakt med 
vitenskapelig ansatte. 

• Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid kan 
kompensere noe for utilstrekkelig kontakt med vitenskapelig 
ansatte når vi ser på tilfredshet med faglig utbytte. 
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Hvordan kan vi ruste kandidatene bedre for 
arbeidslivet? 
• Mer eller bedre muligheter for praksis i utdanningen (41%) 
• Oppgaveløsning i samarbeid med virksomheter 
• Mer arbeidslivsrettet undervisning 

 

21.08.2019 10 



21.08.2019 11 



Lang utdanning lønner seg 
• Sysselsettingsgraden øker med utdanningens lengde, og 

det samme gjør lønn og jobbens relevans 
• 73 prosent bruker i stor/ svært stor grad kompetanse og 

ferdigheter fra utdanningen sin i jobb 
• De fleste er godt fornøyde med det faglig utbyttet de har fått 

og opplever at UiO er en attraktiv utdanningsinstitusjon 
sammenlignet med andre universiteter og høgskoler i Norge 

• En betydelig nedgang i andelen ba-kandidater som slutter 
ved UiO for å studere videre ved et annet lærested de anser 
som faglig sterkere  
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Lang utdanning er et suksesskriteriumDet er særlig kandidater fra JUR, MED og OD som kommer raskt ut i relevant jobbDette viser seg også i nedgangen i bachelorkandidater som slutter ved UiO, for å studere videre ved et annet lærested som de anser som faglig sterkere enn UiO. Denne andelen har gått betydelig ned sammenlignet med Kandidatundersøkelsen i 2014.



Spørsmål til diskusjon 

• Karriereveiledning og studierelatert kontakt med arbeidslivet 
betyr mye for at kandidatene skal komme raskt ut i relevant 
jobb.  

• Hva skal UiO gjøre for at flere studenter får del i dette?  
• Hva kan gjøres i fellesskap og hva bør gjøres lokalt? 
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