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Nyttige lenker

• Jobb og videre studier: 
https://www.uio.no/studier/progr
am/geofysikk/jobb-studier/

• Hvor arbeider geovitere: 
https://www.mn.uio.no/geo/studi
er/hvorfor-velge-
geofag/arbeid.html

• Karriereintervjuer: 
- Geofysikk og klima: 

https://www.uio.no/studier/progr
am/geologi/karriereintervjuer/

- Realfag:https://www.mn.uio.no/s
tudier/karriere/karriereintervjuer/

• Karrieresenteret – hva kan du 
bli: 
https://www.uio.no/studier/karri
ere/hva-kan-du-bli/

• Karrieresenteret – hvordan 
finne jobben - Geofag: 
https://www.uio.no/studier/karri
ere/finn-
jobben/eksempler/mn/Geofag

• Kandidatundersøkelsen 2018: 
https://www.uio.no/om/tall-og-
fakta/kandidatundersokelsen/



Sammenheng mellom utdanning og jobb 
(tabell MN-fakultetet)
Hvilke kvalifikasjoner de har hatt mest nytte av i arbeidslivet? 

Sammenheng mellom utdanning og jobb (tabell MN-fakultetet)
Hvilke kvalifikasjoner de har hatt mest nytte av i arbeidslivet? 

Hentet fra kandidatundersøkelsen 2018



Ferdigheter ønsket av arbeidslivet
Både universitet og arbeidslivet verdsetter mest analytisk tenkning, samarbeidsevne, tilpasningsevne og fagspesifikk 
ferdigheter.

• Universitetene verdsetter mer kritisk tenking.
• Arbeidslivet verdsetter mer entreprenørskapsferdigheter og problemløsning

Hentet fra presentasjon av Anita Wold, arbeidslivskoordinator på SV. Tabellen er hentet fra regjeringens NOU 2019 om fremtidens kompetansebehov II.  



Suksesskriterier for å komme raskt ut i 
jobb 

• Har hatt studierelatert kontakt med arbeidslivet

• Har deltatt i et forskningsnettverk

• Er bedre å kommunisere sin kompetanse: 
– En signifikant, positiv sammenheng mellom evne til å kommunisere egen kompetanse og relevans i 

første jobb.

– Det å benytte instituttet/ fakultetets veiledningstjenester har positiv effekt på det å kommunisere egen 
kompetanse.

– Deltakelse i forskningsnettverk eller større forskningsprosjekter likeså.

• Har startet jobbsøk før endt utdanning

Kandidatundersøkelsen viser at de kandidatene som kommer raskest ut i jobb 
er kandidater som: 



Arbeidsoppgaver

• Hovedoppgaver UiO (likt som i 2014): 

1) Rådgivning (22%)

2) Undervisning og pedagogisk arbeid (19%)

3) Saksbehandling (17%) 

• Hovedoppgaver MN-fakultetet: 

1) Produktutvikling/teknologiutvikling (35%) 
o 2014: Forskning (25%) 

2) Forskning (22%) 
o 2014: Programmering/systemdrift (24%) 

3) Prosjektledelse/prosjektarbeid (19%) og 
Konsulentvirksomhet/utredningsarbeid (19%)

o 2014: Produktutvikling/teknologiutvikling (20%) 
og Konsulentvirksomhet/utredningsarbeid (18%) 

NB! Merk at arbeidsoppgavene vil variere fra institutt. 
Under er det trukket frem noen eksempler fra andre 
institutt (hentet fra samlet instituttrapport).

Informatikk:
1) Produktutvikling/teknologiutvikling (64%). 
2) Tjenesteutvikling (32%)
3) Konsulentvirksomhet/utredningsarbeid (29%).

Fysisk institutt:
1) Produktutvikling/teknologiutvikling (36%)
2) Forskning (23%),
3) Konsulentvirksomhet/utredningsarbeid (23%). 

Geofag:
1) Rådgivning: 28%
2) Prosjektledelse/prosjektarbeid (26%)
3) Konsulentvirksomhet/utredningsarbeid (24%)

MN-kandidatene skiller seg fra UiOs på arbeidsoppgaver

Fra Kandidatundersøkelsen 2018



Programmøte 3. semester – høst 2020

• Veien videre i studiet

• Nærmere informasjon om valg av fordypningsemner

• Karrieresenteret på besøk med skreddersydd info til 
Geofysikk og klima

• Dere får vår 2020 nærmere info om tid og sted for 
møtet


