
Alle svar på én side 

Svar-ID 15509785 

 Levert den 31.08.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2021 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Ikke besvart  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Ikke besvart  

 

Svar-ID 15510294 

 Levert den 31.08.2021  



Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2021 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ikke besvart  

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Jeg vet ikke, jeg har nettopp startet på mastergraden, men jeg tror jeg har er 

ganske solid grunnlag.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o God bredde, man får mulighet til å prøve flere ulike retninger innen kjemi. 

Grundige labkurs (i alle fall i organisk retning, de andre retningene kan jeg 

ikke uttale meg om). De fleste innføringsemnene var gode (KJM1101, jeg 

hadde omvendt undervisning og likte det godt, KJM1130, KJM1111, 

KJM2400). I labkursene har det generelt sett vært utrolig dyktige labveiledere 

og labteknikere, stående applaus til dem. Jeg synes at emnene innen organisk 

kjemi (KJM1111, del 1 av KJM2500, KJM3200, KJM3000) var veldig bra lagt 

opp, med flinke forelesere, god struktur og gode labkurs.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Ikke la NN være foreleser i innføringsemner (Uorganisk I spesifikt). 

Inkorporere programmering mer for alle retningene (f. eks. Analytisk kjemi I). 

KJM2601 er problematisk på mange nivåer, det burde virkelig enten få en 

drastisk renovering (av innhold, omfang og struktur) eller så burde det ikke 

være obligatorisk for alle på kjemiretningen. Jeg vet ikke om det er så nyttig 

for alle på kjemiretningen å ta KJM2500, for meg som valgte å gå organisk 



retning var det nyttig, men det burde kanskje ikke være obligatorisk for de som 

ønsker å gå f. eks. fysikalsk kjemi. Jeg synes den generelle profesjonaliteten på 

studiet avtok jo lengre ut i studiet jeg kom, da tenker jeg både på de 

pedagogiske ferdighetene til foreleserene og generell logistikk (med unntak av 

emnene i organisk kjemi, som nevnt tidligere). Studieinfo på kjemisk er et 

kapittel for seg selv, jeg har ved flere anledninger sendt mail til studieinfo og 

fått svar et halvt til ett ÅR senere, det er uakseptabelt. Jeg har nå lært at hvis 

jeg ønsker å få noe gjort så må jeg møte opp i ekspedisjonen personlig og det 

fungerer fint, men det var dessverre noe jeg måtte erfare på egenhånd (de som 

jobber der er veldig hyggelige altså så jeg har ikke noe imot dem, men å få svar 

på mail er helt håpløst).  

 

Svar-ID 15510859 

 Levert den 31.08.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på et masterprogram ved en annen institusjon 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

 Hvilket masterprogram (og studieretning) begynte du på, og hvor hvis 

annet sted enn Universitetet i Oslo?  
o Jeg begynte på en master i Biologi ved New York University.  

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Nei, jeg synes jeg hadde a veldig god bakgrunn i både kjemi og biokjemi, som 

da jeg kunne bruke i mange forskjellige master fag og i forskningen jeg deltar 

i.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  



o Jeg synes det gir en god grunnlag i kjemi og biokjemi, som deretter man kan 

bruke i fordypningen. Jeg liker veldig godt at man velger biokjemi eller kjemi 

som fordypning etter man har vært der noen semester.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o N/A  

 

Svar-ID 15511143 

 Levert den 31.08.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2019 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

o Annet 

 Kan du skrive hva du gjorde etter å ha fullført bachelorgraden?  
o Jeg var ferdig desember 2019 og valgte å ta et semester fri før jeg skulle starte 

på master høsten 2020. Jeg skulle på backpacking, men grunnet korona ble det 

en mye kortere reise enn planlagt.  

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Biomolekyle og biomaterialer 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  



o Ettersom jeg er mest interessert i medisinsk biokjemi, har jeg valgt å ta valgfrie 

emner ved IBV for å få kunnskap innen dette feltet (eks. humanfysiologi). Jeg 

er veldig glad for at dette har vært en mulighet med valgfrie emner.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Valgfrihet av emner er et stor fordel. Jeg synes også vi har fått god opplæring 

på lab og til å skrive labrapporter, noe jeg ser at en del studenter ved IBV ikke 

har like mye erfaring med.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Tydeliggjøre jobbmuligheter i større grad. Det er vanskelig i de første emnene 

(organisk I, uorganisk I, biokjemi I) å se hvordan det man lærer kan brukes i en 

jobbsammenheng.  

 

Svar-ID 15512704 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 



 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Jeg burde ha tatt ett 10 eller 20 stp bachelor oppgave. Da ville jeg vært bedre 

forberedt på masteroppgaven. Fått litt mere hands on på å jobbe selvstendig i 

en lab.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Flott oppstartseminar der jeg ble kjent med medstudenter. Gode kurs. Mye info 

på nettet, men fint med veiledningsmuligheter også. Fint med lesesalsplass og 

studentområdet. Fint med eksamensverksted.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Koronaåret har jo gjort studiene mere utfordrende, med mye hjemme og 

videoforelesninger. Mye av dette har også fungert godt. Selv om jeg ikke 

ønsker meg tilbake til den situasjonen med bare video, så tenker jeg at det å ha 

forelesninger på video også eller lage podkast er nyttig f.eks hvis man er syk 

eller ikke har anledning til å møte opp av forskjellige grunner, eller bare ønsker 

en repetisjon. Masterstudenter som gruppelærere er også fint. Pedagogisk 

utvikling av forelesere tror jeg både studenter og forelesere vil ha nytte av.  

 

Svar-ID 15513039 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Analytisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 



 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Skulle ønske det var mulighet for å få en praksisplass e.l hos en ekstern bedrift. 

Få et innblikk i arbeidslivet.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Bra. Jeg tok fordypning i biokjemi. Kunne med fordel hatt andre 

introduksjonsemner hos ibv før jeg tok molekylærbiologi. Det kan dere 

anbefale for nye studenter som velger den retningen.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Sørge for at folk kommer seg gjennom bachelorprogrammet. Det er noen 

emner med høy strykprosent, og det er klart at opplegget i de emnene må 

endres noe.  

 

Svar-ID 15514331 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2021 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Biomolekyle og biomaterialer 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 



 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Både/og 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Litt om hva hver retning i master egentlig innebærer  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o En del praksis, som for meg gjorde det enklere å lære  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Oppbygningen av studieplanen, noen emner passer bedre før andre emner og 

vil gjøre det enklere å forstå andre emner senere  

 

Svar-ID 15514424 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

o Annet 

 Kan du skrive hva du gjorde etter å ha fullført bachelorgraden?  
o Ventet på opptak til master inni kjemi, tok noe relevante master emner mens 

jeg ventet i et semester.  

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 



 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Mats Tilset, Anja Røyen, Steven Wilson, Syne Myre og Sverre Løyland var 

utrolig involvert og flinke til å undervise. Fagene ga rett og slett mening og de 

fikk det til å virke lett og en glede å bare være der.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Studentene bør få tilgang til lysbildene som brukes på forelesning FØR 

forelesningen i begynnelsen av året. Hadde 2 fag jeg ikke sto i og det var fordi 

forelesningen var rett og slett omfattende og umulig å være konsertert hele 

tiden. Året etter brukte jeg lysbildene fra året før og kunne følge med hele 

tiden og når jeg ble sliten pleide jeg å ha små notater på disse dokumentene så 

jeg fulgte med selv når jeg ikke var helt konsentrert.  

Løsningsforslag MÅ bli tildelt i slutten av uka eller i løpet av neste uka, ikke i 

slutten av året. Jeg klarer ikke å huske hva jeg lurte på fra første oppgavesett 

når jeg ser i slutten av semestret på løsningsforslaget, og da gidder jeg ikke å 

se på oppgaver som virker kompliserte. Mens hvis jeg får løsningsforslag 

fortløpende da kan jeg sjekke alle oppgavene mens de er fortsatt i hodet mitt. I 

tillegg dropper jeg å se på løsningsforslaget der jeg visste at jeg har riktig svar 

når jeg får løsningsforslaget i slutten av semestret, visser seg at noen ganger 

fikk jeg tilfeldigvis riktig svar…  

 

Hadde vært fint hvis alle forelesningen hadde video som blir lagret hele 

semestret. Fikk mye bedre resultater i fagene som hadde podkast fordi jeg 

pleide å se på samme forelesning 2-3 ganger + bli med på selv forelesning. 

Man får ikke med seg absolutt alt på forelesninger, både fordi noen gange 

hører man ikke eller fordi man ikke kan være like konsentrer i 2 timer  

 

Svar-ID 15519310 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  



o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Miljøkjemi og kjernekjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Nei 

 Hvilken studieretning var ditt førstevalg?  
o Analytisk kjemi 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o På noen områder synes jeg kjemisk institutt er utrolig ressurssterkt, og det 

nyter programmet godt av på disse områdene. Godt erfarne kjemikere som har 

stor undervisningsglede. Dette skinte best gjennom i KJM2500(!!!!!!!!), 

analytisk kjemi 1 og 2, organisk kjemi 2, anvendt spektro  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Å sette ting litt mer i perspektiv for hva man kommer til å gjøre på master 

og/eller i arbeidslivet. I mange av emnene sitter man bare og lurer på når i alle 

dager man kommer til å få bruk for ditt og datt. Da er det utrolig motiverende å 

få ting satt litt i perspektiv, og det er nettopp der jeg mener Syntese og 

Karakterisering var slikt et genialt fag, for det føltes nesten ut som en 

forberedelse på master, mtp arbeidsoppgaver.  

 

Svar-ID 15519953 

 Levert den 01.09.2021  



Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Analytisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke for mitt masterstudie, nei.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Mange varierte emner, flere av dem bygger fint på hverandre som 

organisk/analytisk/matte 1 og 2. Flinke og engasjerte forelesere, hjelpelærere 

og labveiledere. Fint at man kan velge bio/kjemi retning.  

Syntese emnet (KJM2500) var veldig bra, ga en god pekepinn på hvilken 

retning man burde velge seg.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Burde endre rekkefølgen på noen av emnene. Hadde vært en fordel å være 

ferdig med generell kjemi (og forsåvidt organisk kjemi) før vi hadde biokjemi. 

Hadde også vært greit å ha hatt et matteemne før vi begynte med 

programmering. Å måtte ha innføring i fysikk etter å ha hatt fysikalsk kjemi 1 

føltes unødvendig og lite givende.  

 

I tillegg er det slik jeg husker det kun ett emne (fysikalsk 2) som la opp til bruk 

av programmering, 2 år etter vi hadde informatikk emnet. Mye var da glemt 

dessverre. Hadde vært gøy å bruke/ha mer programmering i bachelorgraden. 

 



Noe litt utenom: exphil kunne blitt mer spennende hvis det hadde vært vinklet 

mot oss som tar en naturvitenskapelig utdanning. En "egen" exphil på en måte. 

Vet ikke helt hva jeg satt igjen med som jeg kan sette i sammenheng med eller 

har hjulpet meg i utdannelsen min, annet enn at det var et lite krevende emne i 

timeplanen.  

 

Svar-ID 15520747 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2021 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Kjemididaktikk og formidling 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Jeg skulle ønsket jeg tok matematikk-fag tidligere for å ha grunnlaget for mer 

teoretisk krevende emner.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi har et bredt utvalg av emner.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Ikke besvart  



 

Svar-ID 15525344 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Ikke besvart  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Ikke besvart  

 

Svar-ID 15571939 

 Levert den 01.09.2021  



Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Mer programmering (med hjelp) integrert i andre fag.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Faglig sterkt.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Flytte innføringsfag - matte, fysikk- tidligere. 

Pensumbøker som er skrevet for folk på det nivået man er.  

Exphil som er laget for realfag- forskningsetikk...  

 

Svar-ID 15574514 

 Levert den 01.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 



studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2020 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Bredde og dybde, solid labundervisning 

 

Man får utforsket de forskjellige områdene i kjemi og relevante emner rundt 

(matte, fysikk, programmering osv.), slik at man får en god breddekunnskap, 

med mulighet til å dyppe dypere i de temaene man er interessert i. Man får 

prøvd ut de forskjellige temaene før man skal begynne å velge emner selv, noe 

som gir et godt utgangspunkt. 

God og variert labundervisning, som gjør at man kan jobbe med stadig mer 

kompliserte oppgaver og teknikker. Gradvis oppbygging av de forskjellige 

labteknikkene.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Endre rekkefølgen på emnene slik at organisk kjemi I kommer før biokjemi I.  

 

Svar-ID 15592008 



 Levert den 02.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2021 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Miljøkjemi og kjernekjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Både/og 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Jeg skulle gjerne fått mer info om jobbmuligheter og hvordan man forbereder 

seg på dette. I tillegg skulle jeg gjerne hatt mer programmering og statistikk i 

selve graden. Det hadde også vært nyttig om vi fikk reist ut til noen bedrifter 

og sett hvordan de jobbet, så vi får et lite inntrykk av hva vi kan jobbe med.  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  
o Selve kursene var stort sett bra, det var bare alt det administrative rundt som 

ofte tok tid. Egentlig bare å få svar på mail osv.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o Kommentar til spørsmålene ovenfor: det er ikke mulig for meg å svare på om 

den faglige bakgrunnen min ga meg et godt grunnlag for masteren siden jeg 

nettopp har startet.  

Kommentar til spørsmålene ovenfor: Hva ga meg lyst til å ta en master: jeg 

hadde nok fått jobb med kun bachelor, men ikke den typen jobb jeg er ute etter. 

 

Det viktigste dere kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet er egentlig å få 



litt bedre studieadministrasjon. Så og si alle medstudentene mine har klaget på 

hvordan de har blitt behandlet i studieadministrasjonen, og tiden det har tatt på 

godkjenningssaker. Selv opplevde jeg å bli svært dårlig behandlet i forbindelse 

med hjelp til utvekslingen min. Jeg kom inn på utvekslingen til Cambridge. Jeg 

fikk ikke beskjed om at jeg skulle ta en engelsktest til opptaket til Cambridge 

før samme dagen som testen, som gjorde at jeg ikke fikk tid til å forberede meg 

(og var stressa). Dette førte til at jeg ikke klarte testen og mistet muligheten til 

å reise. På grunn av corona fikk vi ikke reist uansett, men jeg hadde allerede 

kjøpt bøker. Jeg har ved flere anledninger prøvd å sende mail til kjemisk for å 

prøve å overlevere denne spesielle pensumboka til neste person som skal til 

Cambridge, men mailen blir alltid bare resolved uten at jeg får svar.  

 

Svar-ID 15649049 

 Levert den 06.09.2021  

Du er invitert til dette skjemaet fordi du har fullført en bachelorgrad i kjemi og biokjemi. Vi 

håper du kan ta deg tid til å svare på noen spørsmål om hvordan du har opplevd 

studieprogrammet, og hva du har valgt å gjøre etterpå. Svarene vil bli brukt til å evaluere og 

forbedre programmet. 

 Når fullførte du bachelorgraden i kjemi og biokjemi?  
o 2021 

 Hva gjorde du etter at du var ferdig med bachelorgraden?  
o Jeg begynte på masterprogrammet i kjemi ved Universitetet i Oslo 

 Hva ga deg lyst til å ta en master?  
o Jeg ville lære mer kjemi 

o Jeg tror det er vanskelig å få jobb uten master 

 Hvilken studieretning begynte du på?  
o Organisk kjemi 

 Var denne studieretningen førstevalget ditt?  
o Ja 

 Synes du den faglige bakgrunnen din fra bachelorprogrammet ga deg et 

godt grunnlag for masterstudiet?  
o Ja 

 Er det noe du gjerne skulle lært mer om i bachelorgraden for å ha et 

bedre grunnlag?  
o Ikke besvart  

 Hva tenker du på som styrkene til bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi?  



o muligheten for å ta en prosjektoppgave og fordype seg i forskning og komme i 

kontakt med grupper allerede i bachelorgraden.  

 Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi?  
o øke samarbeid mellom mulige arbeidsplasser og studentene tidlig i studieløpet, 

feks gjennom praksis/utplassering/internship i bedrift.  

 


