PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD)
1. Nuværende jobsituation
job/orlov

uden job
Ingen tidligere beskæftigelse

nuværende beskæftigelse

2. Seneste beskæftigelse
(kompetencebehov i seneste job)

3. overgang fra studie til arbejdsmarked

Ingen tidligere beskæftigelse

4. Om første job

5. Sammenhæng ml. uddannelse og arbejdsliv
(erhvervede kompetencer i uddannelsen)

6. Kontaktinformation

Kære ph.d.er fra Aarhus Universitet,

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er.
Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for ph.d.er, der er dimitteret for
ca. 1 og 5 år siden, og omfatter alle dele af Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet udvikler løbende kvaliteten af uddannelserne. Et af de vigtige
elementer i dette arbejde er at have et klart billede af vore ph.d.ers videre karriereforløb
og deres uddannelses relevans i forhold hertil.

Vi er glade for, at du kan afse de ca. 20 minutter, det tager at udfylde spørgeskemaet. I
analysen vil der, foruden din besvarelse, indgå oplysninger om dine studieforhold og dit
studieforløb. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og analyser og rapportering af
data vil ske i anonymiseret form.

På forhånd tak for din hjælp!

1. Din nuværende jobsituation
Du vil først blive stillet en række spørgsmål omkring dit nuværende job og din nuværende
arbejdsplads. Du skal her svare ud fra, hvordan din situation var den 1. oktober 2014.

1.1: Hvad var din jobsituation den 1. oktober 2014?
(1)

 I beskæftigelse

(2)

 På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden

(3)

 Under uddannelse

(4)

 Uden beskæftigelse

(5)

 Uden for arbejdsmarkedet (hjemmegående, førtidspensionist m.m.)

Tip: Du skal svare "I beskæftigelse", hvis du har et job som lønmodtager (herunder løntilskudsjob) eller
selvstændig, og det er uanset om du er fuldtids- eller deltids-beskæftiget.

Ved svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.1. spring til spm. 1.18.

1.2: Hvad var beskæftigelsesomfanget i dit hovedjob den 1. oktober 2014?
(1)

 Fuldtidsbeskæftigelse (mindst 37 timer pr. uge)

(2)

 Deltidsbeskæftigelse (under 37 timer pr. uge)

1.3: Havde du flere aflønnede jobs den 1. oktober 2014?
(1)

 Ja

(2)

 Nej
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De følgende spørgsmål besvares for dit hovedjob den 1. oktober 2014.

1.4: Hvad var dit ansættelsesforhold den 1. oktober 2014?
(1)

 Fastansat

(2)

 Projektansat/tidsbegrænset ansættelse

(3)

 Ansat i vikariat

(4)

 Ansat med løntilskud

(5)

 Selvstændig erhvervsdrivende

(6)

 Andet, hvad:

____________________

Hvis svaret ikke er (5) i spm. 1.4.
1.5: Hvor var du beskæftiget den 1. oktober 2014?
(1)

 I det private erhvervsliv

(2)

 Ansat i det offentlige

(3)

 Ansat i en interesseorganisation

(4)

 Andet, hvad:

____________________

Ved svar (2) i spm 1.5.
1.5.a: Hvor i det offentlige var du ansat den 1. oktober 2014?
(1)

 EU

(2)

 Stat

(3)

 Region

(4)

 Kommune

(5)

 Andet, hvad:

____________________
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1.6: Var du beskæftiget uden for Danmark den 1. oktober 2014?
(1)

 Ja, i hvilket land:

(2)

 Nej

____________________

Tip: Du skal her svare ud fra, hvor din arbejdsplads fysisk er placeret.

Ved svar (2) i spm 1.6.
1.6.a: Angiv postnummeret for den fysiske placering af din arbejdsplads:
__________

1.7: Angiv den branche, som din arbejdsplads primært tilhørte den 1. oktober 2014:
(1)

 Sundhedssektoren

(2)

 Medicinalindustrien

(3)

 Industri

(4)

 Bygge- og anlægsvirksomhed

(5)

 It og telekommunikation

(6)

 Handel

(7)

 Finans og forsikring

(8)

 Advokatvirksomhed

(9)

 Offentlig administration

(10)

 Kultur og turisme

(11)

 Medier og kommunikation

(12)

 Konsulent- og rådgivningsvirksomhed

(13)

 Reklame- og markedsføringsvirksomhed

(14)

 Transport- og servicevirksomhed

(15)

 Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner

(16)

 Ikke-offentlig forskningsvirksomhed

(17)

 Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.)

(18)

 Andet, hvad:

____________________
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1.8: Angiv hvilke af nedennævnte jobfunktioner der indgik i dit job den 1. oktober 2014: (gerne flere
krydser)
(1)

 Forskning og udviklingsarbejde

(2)

 Undervisning

(3)

 Ledelsesansvar

Ved svar (1) i spm 1.8.
1.8.a: Hvilke typer forskning og udviklingsarbejde beskæftigede du dig med i dit job den 1. oktober
2014? (gerne flere krydser)
(1)

 Grundforskning

(2)

 Anvendt forskning

(3)

 Udviklingsarbejde

Ved svar (2) i spm 1.8.
1.8.b: Hvor underviste du den 1. oktober 2014?
(1)

 Universitet

(2)

 Anden videregående uddannelsesinstitution

(3)

 Professionshøjskole

(4)

 Gymnasium/ungdomsuddannelse

(5)

 Erhvervsskole

(6)

 Højskole

(7)

 Grundskole

(8)

 Egen kursusvirksomhed

(9)

 Anden uddannelsesinstitution, hvilken:

____________________
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Ved svar (3) i spm 1.8.
1.8.c: Hvilke typer ledelsesansvar havde du i dit job den 1. oktober 2014? (gerne flere krydser)
(1)

 Økonomiansvar

(2)

 Personaleansvar

(3)

 Produktionsansvar

(4)

 Projektansvar

(5)

 Andet, angiv hvilket: ____________________

1.9: Har du publiceret i internationale peer review tidsskrifter efter afslutningen af dit ph.d.studium?
(1)

 Ja

(2)

 Nej

Tip: Når du besvarer spørgsmålet, bedes du se bort fra artikler, der er en del af din ph.d.-afhandling.

1.10: Var du pr. 1. oktober 2014 ansat i:
(1)

 en lille virksomhed/organisation (mindre end 50 ansatte)

(2)

 en mellemstor virksomhed/organisation (50-250 ansatte)

(3)

 en stor virksomhed/organisation (mere end 250 ansatte)

Tip: Du skal her svare ud fra hele virksomheden/organisationen, ikke kun for din afdeling eller filial.

1.11: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job den 1. oktober
2014?
(1)

 Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område

(2)

 Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet
via uddannelsen

(3)

 Der er ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job
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1.12: Angiv i hvilken grad du har oplevet at skulle bruge nedenstående kvalifikationer og
kompetencer i dit arbejde:

Teoretisk viden inden for
fagområdet
Praktisk anvendelig viden
inden for fagområdet
Evnen til at håndtere
komplekse problemstillinger
Evnen til at tilegne sig ny
viden
Evnen til at samarbejde på
tværs af faggrupper
Evnen til at arbejde
projektorienteret

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Evnen til at arbejde
struktureret og overholde
deadlines
Evnen til at arbejde
selvstændigt
Evnen til at finde relevante
informationer
Formidlings- og
præsentationsteknik
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1.13: Hvad var din stillingsbetegnelse pr. 1. oktober 2014?
__________________________________________________

1.14: Hvad var navnet på den virksomhed/organisation, du var beskæftiget i pr. 1. oktober 2014?
__________________________________________________

1.15: List dine fem hyppigste arbejdsopgaver i dit job den 1. oktober 2014:
Arbejdsopgave 1:

______________________________________________

Arbejdsopgave 2:

______________________________________________

Arbejdsopgave 3:

______________________________________________

Arbejdsopgave 4:

______________________________________________

Arbejdsopgave 5:

______________________________________________

Ved besvarelse af spm. 1.13, spm. 1.14 eller spm. 1.15.
Universitetet informerer nuværende og kommende studerende samt nyuddannede om
karrieremulighederne for de enkelte uddannelser. Må vi bruge dine svar om stillingsbetegnelse,
virksomheds-/organisationsnavn og arbejdsopgaver til dette formål?
Hvis du svarer ”ja”, vil dine svar konkret indgå i uddannelsesspecifikke lister/diagrammer over
stillingsbetegnelser, virksomheds-/organisationsnavne eller typiske arbejdsopgaver. Listerne/
diagrammerne vil være anonymiseret mht. øvrige personoplysninger.
(1)

 Ja

(2)

 Nej
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1.16: Inden for hvilket interval lå din månedlige bruttoindkomst (inklusive eventuelt pensionsbidrag)
pr. 1. oktober 2014?
(1)

 Under 20.000 kr.

(2)

 20.000 – 24.999 kr.

(3)

 25.000 – 29.999 kr.

(4)

 30.000 – 34.999 kr.

(5)

 35.000 – 39.999 kr.

(6)

 40.000 – 50.000 kr.

(7)

 Over 50.000 kr.

(8)

 Ved ikke/ønsker ikke at svare

Hvis svaret ikke er (5) i spm. 1.4.
1.17: Havde du selvstændig virksomhed ved siden af dit hovedjob den 1. oktober 2014?
(1)

 Ja

(2)

 Nej

Ved svar (1) i spm 1.17.
1.17.a: Hvad var dit tidsforbrug i forbindelse med din selvstændige virksomhed?
Angiv omtrentligt antal timer pr. uge: ________

Ved svar (1) i spm 1.17.
1.17.b: Hvor stor var omsætningen i din selvstændige virksomhed?
Angiv omsætningen for det seneste år (i kr.): _____________

Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm 1.1.
1.18: Havde du den 1. oktober 2014 en kontrakt på eller lovning på et nyt job (inkl. løntilskudsjob)?
(1)

 Ja

(2)

 Nej
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Ved svar (1) i spm 1.18.
1.18.a: Angiv startdatoen for dit nye job:
____________________

1.19: Hvor mange ansættelser (inkl. ansættelser med løntilskud og beskæftigelse som selvstændig
erhvervsdrivende) har du haft efter afslutningen af din ph.d.-uddannelse?
(1)

0

(2)

1

(3)

2

(4)

3

(5)

 Mere end 3

Ved svar (1) eller (2) i spm 1.1. eller svar (1) i spm 1.19. spring til afsnit 3 (”Overgang fra
forskeruddannelse til arbejdsmarked”).
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Afsnit 2 (”Tidligere beskæftigelse”) besvares kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm 1.1. og
hvis svaret samtidig ikke er (1) i spm. 1.19.

2. Tidligere beskæftigelse
Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring dit seneste job (efter
afslutningen på din ph.d.-uddannelse). Vi vil derfor bede dig om at tænke tilbage på det
seneste job, som du har haft.

2.1: Hvad var dit ansættelsesforhold i dit seneste job?
(1)

 Fastansat

(2)

 Projektansat/tidsbegrænset ansættelse

(3)

 Ansat i vikariat

(4)

 Ansat med løntilskud

(5)

 Selvstændig erhvervsdrivende

(6)

 Andet, hvad:

____________________

Hvis svaret ikke er (5) i spm. 2.1.
2.2: Hvor var du beskæftiget i dit seneste job?
(1)

 I det private erhvervsliv

(2)

 Ansat i det offentlige

(3)

 Ansat i en interesseorganisation

(4)

 Andet, hvad:

____________________
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Ved svar (2) i spm 2.2.
2.2.a: Hvor i det offentlige var du ansat i dit seneste job?
(1)

 EU

(2)

 Stat

(3)

 Region

(4)

 Kommune

(5)

 Andet, hvad:

____________________

2.3: Var du beskæftiget uden for Danmark i dit seneste job?
(1)

 Ja, i hvilket land:

(2)

 Nej

____________________

Tip: Du skal her svare ud fra, hvor din arbejdsplads fysisk er placeret.

Ved svar (2) i spm 2.3.
2.3.a: Angiv postnummeret for den fysiske placering af din arbejdsplads:
__________
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2.4: Angiv den branche, som din seneste arbejdsplads primært tilhørte:
(1)

 Sundhedssektoren

(2)

 Medicinalindustrien

(3)

 Industri

(4)

 Bygge- og anlægsvirksomhed

(5)

 It og telekommunikation

(6)

 Handel

(7)

 Finans og forsikring

(8)

 Advokatvirksomhed

(9)

 Offentlig administration

(10)

 Kultur og turisme

(11)

 Medier og kommunikation

(12)

 Konsulent- og rådgivningsvirksomhed

(13)

 Reklame- og markedsføringsvirksomhed

(14)

 Transport- og servicevirksomhed

(15)

 Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner

(16)

 Ikke-offentlig forskningsvirksomhed

(17)

 Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.)

(18)

 Andet, hvad:

____________________

2.5: Angiv hvilke af nedennævnte jobfunktioner der indgik i dit seneste job: (gerne flere krydser)
(1)

 Forskning og udviklingsarbejde

(2)

 Undervisning

(3)

 Ledelsesansvar
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Ved svar (1) i spm 2.5.
2.5.a: Hvilke typer forskning og udviklingsarbejde beskæftigede du dig med i dit seneste job?
(gerne flere krydser)
(1)

 Grundforskning

(2)

 Anvendt forskning

(3)

 Udviklingsarbejde

Ved svar (2) i spm 2.5.
2.5.b: Hvor underviste du i dit seneste job?
(1)

 Universitet

(2)

 Anden videregående uddannelsesinstitution

(3)

 Professionshøjskole

(4)

 Gymnasium/ungdomsuddannelse

(5)

 Erhvervsskole

(6)

 Højskole

(7)

 Grundskole

(8)

 Egen kursusvirksomhed

(9)

 Anden uddannelsesinstitution, hvilken:

____________________

Ved svar (3) i spm 2.5.
2.5.c: Hvilke typer ledelsesansvar havde du i dit seneste job? (gerne flere krydser)
(1)

 Økonomiansvar

(2)

 Personaleansvar

(3)

 Produktionsansvar

(4)

 Projektansvar

(5)

 Andet, angiv hvilket: ____________________
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2.6: Var du i dit seneste job ansat i:
(1)

 en lille virksomhed/organisation (mindre end 50 ansatte)

(2)

 en mellemstor virksomhed/organisation (50-250 ansatte)

(3)

 en stor virksomhed/organisation (mere end 250 ansatte)

Tip: Du skal her svare ud fra hele virksomheden/organisationen, ikke kun for din afdeling eller filial.

2.7: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit seneste job?
(1)

 Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område

(2)

 Jobbet lå uden for uddannelsens faglige område, men krævede generelle kvalifikationer erhvervet
via uddannelsen

(3)

 Der var ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit seneste job

2.8: Angiv i hvilken grad du har oplevet at skulle bruge nedenstående kvalifikationer og
kompetencer i dit seneste arbejde:

Teoretisk viden inden for
fagområdet
Praktisk anvendelig viden
inden for fagområdet
Evnen til at håndtere
komplekse problemstillinger
Evnen til at tilegne sig ny
viden

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Evnen til at samarbejde på
tværs af faggrupper
Evnen til at arbejde
projektorienteret

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Evnen til at arbejde
struktureret og overholde
deadlines
Evnen til at arbejde
selvstændigt
Evnen til at finde relevante
informationer
Formidlings- og
præsentationsteknik

2.9: Hvad var din stillingsbetegnelse i dit seneste job?
__________________________________________________

2.10: Hvad var navnet på den virksomhed/organisation, du i dit seneste job var beskæftiget i?
__________________________________________________

16

Ved besvarelse af spm. 2.9 eller spm. 2.10.
Universitetet informerer nuværende og kommende studerende samt nyuddannede om
karrieremulighederne for de enkelte uddannelser. Må vi bruge dine svar om stillingsbetegnelse og
virksomheds-/organisationsnavn til dette formål?
Hvis du svarer ”ja”, vil dine svar konkret indgå i uddannelsesspecifikke lister/diagrammer over
stillingsbetegnelser og virksomheds-/organisationsnavne. Listerne/diagrammerne vil være
anonymiseret mht. øvrige personoplysninger.
(1)

 Ja

(2)

 Nej
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3. Overgang fra forskeruddannelse til arbejdsmarked
Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring din overgang fra ph.d.uddannelsen til arbejdsmarkedet. Du skal derfor i det følgende tænke tilbage på tiden lige
efter afslutningen af din ph.d.-uddannelse, defineret som datoen for dit ph.d.-forsvar.

3.1: I hvilken grad gjorde du dig overvejelser om job og karriere på følgende tidspunkter?

Før ph.d.-uddannelsens start
Undervejs i ph.d.uddannelsen
Umiddelbart før datoen for mit
ph.d.-forsvar
Umiddelbart efter datoen for
mit ph.d.-forsvar

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

3.2: Hvor stor en andel af perioden siden afslutningen af din ph.d.-uddannelse har du sammenlagt
været uden beskæftigelse?
(1)

 Jeg har ikke været uden beskæftigelse siden ph.d.-uddannelsen blev afsluttet

(2)

 5% eller mindre

(3)

 6% – 10%

(4)

 11% – 25%

(5)

 26% – 50%

(6)

 51% eller mere

Tip: Orlov skal medregnes som beskæftigelse. Ligeledes skal ansættelser i løntilskudsjob og lign. medregnes
som beskæftigelse.
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Ved svar (1) i spm 1.19 (dvs. ingen ansættelser efter afslutningen af ph.d.-uddannelsen) spring til
afsnit 5 (”Sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse”).

4. Dit første job
Du vil i det følgende blive stillet en række spørgsmål omkring dit første job efter ph.d.uddannelsen (inkl. løntilskudsjob).

4.1: Hvordan fandt du dit første job?
(1)

 Fagblad

(2)

 Dagblad

(3)

 Via AU Job- og Projektbank (inkl. tidligere ASB jobbank)

(4)

 Via anden job- eller CV-bank

(5)

 Via LinkedIn, Facebook og lign.

(6)

 Gennem projektsamarbejde

(7)

 Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiveren

(8)

 Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiveren

(9)

 Via a-kassen

(10)

 Via Jobcenteret

(11)

 Via ”Anden Aktør”

(12)

 Gennem kontakter blandt studerende på universitetet

(13)

 Gennem kontakter med undervisere mv. på universitetet

(14)

 Gennem personlige kontakter uden for studiet

(15)

 Via karriere-/jobmesse el. lign.

(15.1)

 Via møde med virksomheden/organisationen gennem AU Career (inkl. tidligere ASB karrierecenter)
(15.1 fremgår kun for BSS dimittender)

(16)

 Andet, hvad:

____________________
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4.2: Var du selv medvirkende til at skabe dit første job?
(1)

 Ja

(2)

 Nej

(3)

 Delvis

4.3: Hvornår påbegyndte du dit første job?
(1)

 Før jeg var færdig med ph.d.-uddannelsen

(2)

 Mindre end 3 måneder efter ph.d.-uddannelsens afslutning

(3)

 3-6 måneder efter ph.d.-uddannelsens afslutning

(4)

 7-12 måneder efter ph.d.-uddannelsens afslutning

(5)

 Mere end 12 måneder efter ph.d.-uddannelsens afslutning

4.4: Havde din ph.d.-afhandlings fagområde/metode relevans for dit første job?
(1)

 Ja

(2)

 Nej

(3)

 Delvis, uddyb venligst:__________________________________________________________________

Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm 1.19, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af ph.d.uddannelsen. (Hvis svar (2) i spm 1.19, dvs. én ansættelse efter afslutningen af ph.d.uddannelsen, se svar på spm. 1.11 (”første job” = ”job pr. 1. oktober 2014”) eller svar på spm. 2.7
(”første job” = ”seneste job”)).
4.5: Hvordan var den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit første job?
(1)

 Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område

(2)

 Jobbet lå uden for uddannelsens faglige område, men krævede generelle kvalifikationer erhvervet
via uddannelsen

(3)

 Der var ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og mit første job
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Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm 1.19, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af ph.d.uddannelsen. (Hvis svar (2) i spm 1.19, dvs. én ansættelse efter afslutningen af ph.d.uddannelsen, se svar på spm. 1.13 (”første job” = ”job pr. 1. oktober 2014”) eller svar på spm. 2.9
(”første job” = ”seneste job”)).
4.6: Hvad var din stillingsbetegnelse i dit første job efter ph.d.-uddannelsen?
__________________________________________________

Kun ved svar (3), (4) eller (5) i spm 1.19, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af ph.d.uddannelsen. (Hvis svar (2) i spm 1.19, dvs. én ansættelse efter afslutningen af ph.d.uddannelsen, se svar på spm. 1.14 (”første job” = ”job pr. 1. oktober 2014”) eller svar på spm. 2.10
(”første job” = ”seneste job”)).
4.7: Hvad var navnet på den virksomhed/organisation, du var beskæftiget i i dit første job efter
ph.d.-uddannelsen?
__________________________________________________

Ved svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.19, dvs. to eller flere ansættelser efter afslutningen af ph.d.uddannelsen, eller ved svar (2) i spm. 1.19 samtidig med svar (3), (4) eller (5) i spm. 1.1, dvs. én
ansættelse efter afslutningen af ph.d.-uddannelsen, men uden job pr. 1. oktober 2014. (Hvis svar
(2) i spm. 1.19 samtidig med svar (1) eller (2) i spm. 1.1, dvs. én ansættelse efter afslutningen af
ph.d.-uddannelsen og i job pr. 1. oktober 2014, se svar på spm. 1.15 (”første job” = ”job pr. 1.
oktober 2014”)).
4.8: List dine fem hyppigste arbejdsopgaver i dit første job efter ph.d.-uddannelsen:
Arbejdsopgave 1:

______________________________________________

Arbejdsopgave 2:

______________________________________________

Arbejdsopgave 3:

______________________________________________

Arbejdsopgave 4:

______________________________________________

Arbejdsopgave 5:

______________________________________________
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Ved besvarelse af spm. 4.6, spm. 4.7 eller spm. 4.8.
Universitetet informerer nuværende og kommende studerende samt nyuddannede om
karrieremulighederne for de enkelte uddannelser. Må vi bruge dine svar om stillingsbetegnelse,
virksomheds-/organisationsnavn og arbejdsopgaver til dette formål?
Hvis du svarer ”ja”, vil dine svar konkret indgå i uddannelsesspecifikke lister/diagrammer over
stillingsbetegnelser, virksomheds-/organisationsnavne eller typiske arbejdsopgaver. Listerne/
diagrammerne vil være anonymiseret mht. øvrige personoplysninger.
(1)

 Ja

(2)

 Nej

Fremgår kun for 1 års dimittender.
4.9: Har du modtaget rådgivning af universitetet om overgangen til job og karriere?
(1)

 Ja

(2)

 Nej

Ved svar (1) i spm. 4.9.
4.9.a: Fra hvem på universitetet har du modtaget rådgivning om overgangen til job og karriere?
(1)

 Undervisere

(2)

 AU Career (inkl. tidligere ASB Karrierecenter)

(3)

 Studievejledningen på dit fag/hovedområde

(4)

 Studievejledningen i Informations- og Vejledningscenteret (centralt på AU)

(5)

 Andre, hvem:

____________________

Fremgår kun for BSS dimittender.
4.10: Har du (i øvrigt) benyttet dig af tilbud fra ASB Karrierecenter/ AU Career?
(1)

 Ja

(2)

 Nej
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Ved svar (1) i spm. 4.10.
4.10.a: Hvilke af følgende tilbud har du benyttet dig af?
Ja

Nej

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Har du deltaget i events arrangeret af ASB Karrierecenter/ AU
Career (f.eks. CompanyDating, CV- og ansøgningskurser,
Mentorordning, Job Shadow og ”Day With…”)?
Har du modtaget rådgivning om f.eks. CV, ansøgning og
ansættelsessamtaler i ASB Karrierecenter/ AU Career?
Har du benyttet dig af ASB Jobbank/ AU Job- og Projektbank?

Ved svar (1) i spm. 4.10.
4.10.b: I hvilken grad har din benyttelse af tilbuddene fra ASB Karrierecenter/ AU Career rustet dig
til jobsøgningsprocessen?
(1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke
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5. Sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse
De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du har oplevet sammenhængen mellem de
færdigheder og kompetencer, som du har opnået gennem din uddannelse, og dit
efterfølgende arbejdsliv.

5.1: I hvilken grad mener du, at din uddannelse overordnet set har rustet dig til dit arbejdsliv?
(1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

5.2: Angiv i hvilken grad du mener at have erhvervet dig følgende kompetencer i løbet af din
uddannelse:

Teoretisk viden inden for
fagområdet
Praktisk anvendelig viden
inden for fagområdet
Evnen til at håndtere
komplekse problemstillinger
Evnen til at tilegne sig ny
viden
Evnen til at samarbejde på
tværs af faggrupper

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Evnen til at arbejde
projektorienteret

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Evnen til at arbejde
struktureret og overholde
deadlines
Evnen til at arbejde
selvstændigt
Evnen til at finde relevante
informationer
Formidlings- og
præsentationsteknik

5.3: Var det din oplevelse, at du blev integreret i et forskningsmiljø under dit ph.d.-studium?
(1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

5.4: Hvilken adgangsgivende kandidatuddannelse blev du indskrevet på ph.d.-studiet med (inkl.
studieretning)? ______________________________________________________________________
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6. Afrunding
6.1: Har du øvrige kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6.2: Ønsker du, at vi holder dig orienteret om diverse tilbud fra dit gamle fag per e-mail?
(1)

 Ja, min e-mailadresse er:

(2)

 Nej

______________________________

6.3: Har du lyst til gratis og uforpligtende at blive medlem af AU’s alumnenetværk ”Gerda” opkaldt
efter den første alumne fra AU? Du vil bl.a. få invitationer til relevante arrangementer på AU,
mulighed for at blive mentor for studerende mv.
(1)

 Ja

(2)

 Nej

(3)

 Måske

(4)

 Jeg har allerede en profil på gerda.au.dk

Ved svar (1) eller (3) i spm. 6.3.
6.3.a: Angiv e-mailadresse og mobiltelefonnr.:
E-mailadresse:

______________________________

Mobiltelefonnr.:

______________________________
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Mange tak for din deltagelse.

Når undersøgelsens resultater er bearbejdet, kan de ses på
www.au.dk/uddkvalitet/analyse.

Ved svar (1) eller (3) i spm. 6.3 vises følgende tekst og link:
Vi er glade for din interesse i at blive medlem af AU’s alumnenetværk og vil kontakte dig med
nærmere information.
Du kan også læse mere om vores tilbud til alumner og selv aktivere din profil i AU’s
alumnenetværk nu ved at klikke her.
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