
Alle svar på én side 

Svar-ID 15587387 

• Levert den 02.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o NILU - Norsk Institutt for Luftforskning, avdeling for Miljøkjemi  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Kandidatene har god faglig bakgrunn 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Vi ansetter kandidater med kompetanse i analytisk kjemi og miljøkjemi. Vi 

oppfatter at kandidatene fra Kjemisk Institutt har meget god faglig bakgrunn.  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Kandidatene fungerer godt som en del av organisasjonen 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Har bare hatt positive opplevelser her  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o Ikke besvart  

 



Svar-ID 15591201 

• Levert den 02.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o GE Healthcare - R&D  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Ikke besvart  

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Vi har kun folk med PhD fra UiO i vår R&D organisasjon. For dem har vi 

funnet det faglige nivå og relevans meget bra.  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Kandidatene fungerer godt som en del av organisasjonen 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Igjen, dette gjelder kun PhD. Deres kandidater fungerer meget godt.  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o Vi har dessverre kun PhD'er fra UiO. Det er kanskje en interessant observasjon 

at flere av dem har opprinnelsesland utenfor Norge, men har tatt hele eller 

deler av sin PhD i Oslo.  

 



Svar-ID 15616581 

• Levert den 03.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o Norsk insitutt for Vannforskning, NIVA  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Kandidatene har tilstrekkelig faglig bakgrunn 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Det har vært greit kompentasene nivå, men litt variabelt hvor fornøyde vi har 

vært. Vi ser jo generelt litt knapp praktisk erfaring, men det er her vi ser noen 

tar dette veldig lett, mens det er igjen er tyngre for andre.  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Kandidatene fungerer godt som en del av organisasjonen 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Her igjen er det noe variabelt, men vil si litt "over snitt".  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o Ikke besvart  

 



Svar-ID 15673366 

• Levert den 06.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o Oslo universitetssykehus HF, Hormonlaboratoriet  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Kandidatene har tilstrekkelig faglig bakgrunn 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Det er umulig å svare generelt på dette da det er avhengig av hvilken type 

stilling vi snakker om. Vi foretrekker gjerne bioingeniører i bachelorstillinger 

for disse har god kjennskap til biologisk materialer og mer medisinsk 

kompetanse, mens for mer fagspesifikke stillinger som f.eks. kromatografi og 

massespektrometri så er en masterkandidat fra Kjemisk institutt aktuell.  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Her er det for store individuelle forskjeller til å si noe generelt 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Dette varierer fra person til person uavhengig av studiested.  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o Nei  



 

Svar-ID 15823150 

• Levert den 14.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o Borregaard  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Kandidatene har tilstrekkelig faglig bakgrunn 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Kandidatene fungerer godt som en del av organisasjonen 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o Ikke besvart  

 



Svar-ID 15903106 

• Levert den 17.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o Orkla ASA - HR  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Kandidatene har tilstrekkelig faglig bakgrunn 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Her er det for store individuelle forskjeller til å si noe generelt 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o Ikke besvart  

 

Svar-ID 15967183 



• Levert den 20.09.2021  

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

• Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, 

kan du gjerne spesifisere avdeling eller lignende * 
o Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet  

• Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk 

institutt, Universitetet i Oslo? * 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

o Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

• Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene?  
o Kandidatene har god faglig bakgrunn 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Vi har best kjennskap til kandidater fra gruppen for kjernekjemi.  

• Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent 

faglige?  
o Kandidatene fungerer godt som en del av organisasjonen 

• Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive 

dem her:  
o Ikke besvart  

• Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har 

bestemte styrker og svakheter sammenlignet med kandidater med 

tilsvarende bakgrunn fra andre steder?  
o God faglig styrke innen radioaktivitet og stråling  

 


