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Vårt mål: å få våre kandidater til å begynne å 

tenke på sin videre karriere tidlig i studieløpet 
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Våre tiltak vist på en tidslinje 

Start Disputas 

1.år (høst/vår) 2.år (høst/vår) 3.år (høst/vår) 

(forventningsavklaring, 

samtale med veileder) 

forventningsavklaring: et lite 

innlegg på velkomstdagen om 

karrieremuligheter - kort om 

resultater fra 

spørreundersøkelsen. 

tredjesemesterrapportering: “I 

tillegg til å fortelle om fremdriften i 

PhD-studiet vil vi gjerne at 

kandidaten også forteller om 

eventuelle oppfølgende planer 

etter PhD studiets avslutning.” 

 

#thinkcareer karrierekurs 

oppfordres til å avtale møte 

med forskningskonsulent, 

dersom akademisk karriere. 



Spørreundersøkelse 

• Målgruppe: uteksaminerte PhD-er (DrPhilos-er og DrScient-

er) siden 2000 (161 personer). 

• Hva vi spør om:  

– hvor jobber du nå,  

– relevans av utdanning,  

– arbeidsgivers kjennskap til Phd-utdanningens innhold  

– mm. 

• Vi får bakgrunnsdata for å tilrettelegge vårt karrieretilbud 

bedre. 

• Vi får et større alumni-nettverk som vi kan bruke i forskjellige 

sammenhenger. 

• Vi kan bruke data til å bevisstgjøre fast ansatte og kandidater 

på “reell situasjon”.  

• Utsendt til 110, foreløpig 30 svar. 
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Karrierekurs 

Program:  

• Welcome and introduction - Head of Department Geir Dahl and Research 

Adviser Elisabeth Seland.  

• Is there life after PhD? 
 PhD Arne Bøckman, employed at DNV 

 PhD Marie Lilleborge, employed at the Cancer Registry 

 PhD Fredrik Meyer, employed at Bekk Consulting AS  

• Panel discussion: Our graduated PhDs welcome questions from the 

audience  

• Lunch 

• Competency Mapping – What Can You Offer? and CVs and Cover Letters 

for Jobs Outside Academia by Espen Kallevik, from Career Services, includes 

practical exercises 

• Planning a career in Akademia? Grants and possibilities by Elisabeth 

Seland, Research Adviser Department of Mathematics  

• The road ahead - wrapping up 
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Karrierekurs 
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Tilbakemeldinger 

• Utvide panelet med ph.d.-er fra akademia og en leder fra 

næringslivet for å få innblikk i arbeidsgivers perspektiv 

• Mer offensiv annonsering 

• Mer interaktivitet 

• 7 av 9 mener at dette kurset var relevant (4 på skala 1-5) 

• 2 av 9 mener at dette kurset var veldig relevant (5 på skala 

fra 1-5) 

• 4 mente at det mest relevante / lærerike var 

Karrieresenterets (Espen) sesjon, 5 at mest 

relevante/lærerike var forskningskonsulentens (Elisabeth) 

sesjon, 2 mente at man kan få veldig mye ut av 

paneldebatten, men påpeker at lyden var dårlig som ødela 

kvaliteten i noe grad.  
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