Nøkkeltall fra UiOs Kandidatundersøkelse 2014 og Studentenes helseog trivselsundersøkelse (SHoT) 2014
Kandidatundersøkelsen:
Studentenes tilfredshet med det faglige utbyttet av utdanningen sin på UiO (svært fornøyd
& fornøyd):
UiO: 86 %
MEDFAK: 94 %
PROFESJON: 97 %
HELSAM: 94 %
IMB: 74 %
KLINMED: 90 %
Studentenes tilfredshet med UiO som utdanningsinstitusjon (svært fornøyd og fornøyd):
UiO: 78 %
MEDFAK: 86 %
PROFESJON: 92 %
HELSAM: 87 %
IMB: 92 %
KLINMED: 82 %







93 % er yrkesaktive og alle kandidatene får raskt sin første jobb etter få jobbsøk
Om lag tre av fire er svært fornøyd med læringsmiljøet
82 % mener utdanningen har gitt dem gode muligheter til å få jobber som svarer til
forventningene deres
Hele 91 % sier de fikk god teoretisk kunnskap innen fagområdet i svært stor eller stor
grad, mens 71 % sier det samme om evnen til å oversette kunnskap til praksis
66 % av våre studenter oppgir å ha hatt studierelatert kontakt med arbeidslivet, 13 %
mer enn snittet ved UiO

SHoT 2014:
-

Høy andel deltok i fadderordningen: 57 % (UiO: 47 %)

-

88 % syns de ble godt mottatt på studiet (UiO: 81 %)

-

Høyest deltakelse i frivillig studentengasjement av alle på UiO: 57 %

-

Desidert høyest andel som syns studiet er meningsfullt: 97 % (UiO: 84 %)
o Meget meningsfullt: 70 %
o Ganske meningsfullt: 27 %

-

Rapporterer om nest høyest arbeidsbelastning: 27 %

-

20 % melder om uklare forventninger til hva som forventes av en (høyest på UiO)

-

Best studieprogresjon på UiO: 88 %

-

Våre studenter melder om den høyeste studiemestringen på UiO: 32 % (UiO: 21 %)
og lavest andel som ikke mestrer studiene: 7 % (UiO: 14 %)

-

Studentene er av de som bruker mest tid på studiene og de stryker noe mindre enn
på UiO for øvrig, og ligger omtrent på snittet når det kommer til eksamensangst

-

Våre studenter oppgir best livskvalitet av alle studentene ved UiO: 60 % (37 % på UiO)

-

Om lag halvparten så mange rapporterer om psykiske plager på vårt fakultet som på
UiO

-

21 % rapporterer at følelsesmessige forhold har påvirket studiet (UiO: 36 %)

