JOBMOTOR

JULI 2016

UNIVERSITETSINDEKS:
Job efter endt uddannelse…?
- valg af universitetet er afgørende
Så hårdt bør virkeligheden kridtes op, når tusindvis af unge
i næste uge afleverer deres kvote 1. ansøgning.

Nyt Universitetsindeks som Akademikernes A-Kasse står bag, viser
med stor tydelighed hvor god en
idé det er, når unge tager jobmulighederne med i deres overvejelser, forud for valg af drømmestudie og studieby. Analysen viser at
der er tre gange større risiko for at
blive ramt af længere tids ledighed
alt efter om de vælger at søge uddannelse i den ene eller den anden
universitetsby.
Man kan fristes til at tro, at det aldrig er til at forudsige hvad fremtiden bringer, når man starter på
et længerevarende studie. Men

når det handler om jobjagten efter
endt uddannelse, så viser tal en
stagnering siden 2010.

Dimittender fra DTU
klarer sig bedst
Danmarks Tekniske Universitet
i Lyngby ligger helt i front og er
bedst til, at levere uddannelser,
der skaffer unge hurtigt i job. Her
er det i gennemsnit lige omkring
hver syvende nyuddannede, der
rammes af ledighed, i mere end et
halvt år, efter endt uddannelse.
Fem gange større er risikoen, hvis
man søger uddannelse på Det kgl.

Danske Akademi, hvor op imod
hver anden dimittend, oplever ledighed, mere end et halvt år, efter
endt uddannelse. Blandt universiteter, der klarer sig over middel
på jobfronten er Århus Universitet, CBS, Københavns Universitet
og Syddansk Universitet, mens
Aalborg og Roskilde Universitet
klarer sig markant dårligere end
gennemsnittet.

Samme studie stor forskel
Kan det virkelig passe at der er
forskel på jobsikkerheden, alt efter om man læser det samme studie på det ene universitet frem for
det andet?
Ja!
Hvor det kun er 7 procent af de
nyuddannede økonomer fra Københavns Universitet, der risikerer at blive ledig det første halve
år efter endt uddannelse, er risikoen nærmest tre gange større (20%)
for nyudklækkede økonomer fra
Roskilde Universitet. Midt i mellem
ligger økonomerne fra Århus Universitet, hvor ledigheden blandt

Dansk Erhverv: studierelevant arbejde er nøglen til succes/job
Universitetsindekset kommer ikke
bag på Dansk Erhverv som repræsenterer omkring 17.000 virksomheder inden for blandt andet viden
og service. Her mener man, at der
er flere forklaringer på de store
forskelle i jobmulighederne for nyuddannede akademikere.
”Ikke alle universitetsbyer har
samme jobmuligheder for akademikere, og det betyder, at mange
er nødsaget til at søge job andre
steder i landet end den by de har
studeret i. Samtidig ved vi, at unge,
der har studierelevant arbejde står
bedre, når de senere skal have job
efter endt uddannelse. Ikke alene
kan de dokumentere praktisk erfaring, de har også et bedre netværk
i kraft af deres studiejob. Og her

spiller udbud og efterspørgsel en
stor rolle og det er nemmere at finde studierelaterede jobs i København” siger Mette Fjord Sørensen,
uddannelses og forskningspolitisk
chef i Dansk Erhverv.

’Studier med specifikke
redskabsfag, giver større
jobsikkerhed end studier,
der er generelt orienteret’
Kilde: Universitetsindekset

Netop det kan være forklaringen
på, hvorfor en nyudklækket jurist
fra Københavns Universitet kun
har 10 procents risiko for at blive
ledig det første halve år efter endt
uddannelse, mens risikoen for ledighed er 24 procent for samme
uddannelse taget på Syddansk

Universitet. Blandt jurister fra Århus Universitet er risikoen for længere tids ledighed ca. 15 procent.
Syddansk Universitetscenter bygger bro mellem uddannelse og erhvervEt tidligt fokus kombineret
med et målrettet netværk er vejen
til succes for nyuddannede som
ønsker at komme hurtigt i job. Rigtig mange universiteter tilbyder
vejledning i netop disse færdigheder og bygger ofte den nødvendige bro mellem den studerende og
nærmiljøets virksomheder. På SDU
har de stor succes med at bygge
bro mellem uddannelse og erhverv
på denne måde.”Vi arbejder målrettet med karrierevejledning på
SDU, et forløb som vi med stor succes kan se sikrer den bedste bro
mellem uddannelse og erhverv for
vores dimittender”, forklarer Anette Lund, som er studiechef på SDU.
Universitetsindekset kommer ikke
bag på Dansk Erhverv som repræsenterer omkring 17.000 virksomheder inden for blandt andet viden
og service. Her mener man, at der
er flere forklaringer på de store
forskelle i jobmulighederne for nyuddannede akademikere.

Fakta: Humaniora

Fakta: Naturvidenskab

Humaniora er den uddannelse hvor forskellen
mellem universitet og by er mindst. Men samtidig
er det også den uddannelse hvor det er sværest
at komme i job.

Kandidater fra København og Odense har ca. 25
procent risiko for at blive ledig, i mere end det
første halve år efter endt uddannelse, mens risikoen er den dobbelte, ca. 50 procent, hvis uddannelsen tages i Århus eller på Roskilde Universitetscenter.

Kandidater fra Århus og København, har det sværest, her er omkring hver anden dimittend ledig i
mere end et halvt år efter sidste eksamen. Blandt
kandidater fra Syddansk Universitet og Roskilde
Universitetscenter, er det omkring hver tredje,
der rammes af ledighed i en længere periode.

