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Dimittendundersøgelse 2017 for hele UC Syd

Svarprocent: 35%. 472 (ud af 1360) har besvaret spørgeskemaet. Derudover har 37 lavet en delvis
besvarelse.

Køn

Alder

Hvilket land kommer du fra?

Under Andet nævnes:












Algeriet
Bosnien
Bulgarien
DR Congo
DR.CONGO
Holland
Montenegro
Polen
Storbritannien
Tyrkiet
Tyrkiet
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Hvor boede du umiddelbart før du påbegyndte uddannelsen på UC
Syddanmark?

Under Andet nævnes:
 Frankrig

Hvor bor du nu?

Under Andet nævnes:





Frankrig
Holland
England
Berlin

Flytter du til Region Syddanmark?
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Bliver du boende i Region Syddanmark efter endt uddannelse?

Søger du arbejde?

Blandt de, der søger arbejde, er der spurgt:
Inden for hvilken sektor søger du? (Sæt gerne flere kryds)

Under Andet nævnes:











Alt
Dansk mindretal i Tyskland (Skoleforeningen)
Freelance arbejde indenfor kunst/mode branche
Måske i hjemlandet
Norge
resserch
Syd for grænsen i Tyskland
Tyskland
Udlandet
vsp-elev plads
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Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? (Sæt gerne flere kryds)

Under Andet nævnes:






Afstand max en times kørsel. Nogenlunde inden for mit fag
arbejdsfeltet ligger indenfor min interesse og institutionens måde at arbejde på
Arbejdstider
at det bliver uden for DK grænser for at opleve anden kultur og afprøve min faglighed
Jeg søger arbejde udenfor mit område, da jeg har behov for at finde et vikariat, og vikariater findes
ikke hhv. Er ikke relevant som socialrådgiver
 Jeg tager imod alt, så længe det ikke er på Sjælland
 Lige nu søger jeg uden filter
 Søker arbeid som appellerer mine interesser

Hvor langt er du villig til at flytte for at få job?

(Mulighed for at skrive bemærkninger, er først kommet med juni 2017)

Hvor langt er du villig til at flytte for at få job? - Bemærkninger:

 Er på nuværende tidspunkt ikke sikker på hvor langt jeg vil flytte. Men er meget åben for at flytte
efter arbejdet.
 Flytter til nordjylland når jobbet byder sig!
 Mine børn bør ikke flytte
 Jeg flytter i forvejen, så jeg er ikke villig til at flytte igen men til at køre op til 1 time før at komme
på arbejde
 Har bil villig til at køre efter job
 Jeg har hus så det med at flytte er ikke bare sådan.
 Jeg bruger hellere tid på transport
 Men det skal være det rigtige job for at jeg flytter efter det
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Blandt de, der har fået arbejde, er der spurgt:
Hvor har du fået arbejde?/ Hvor arbejder du?

Under Andet nævnes:










Dansk Børnehave i Tyskland
Norge
Selvejede
Selvejende
Skoleforeningen i Sydslesvig
Skolepædagog med inklusionsopgaver
syd for grænsen i sydslesvig
Sydslesvig
Tyske Skole Ravsted

I hvilken kommune har du fået arbejde/arbejder du i?





































Amsterdam
Berlin
Billund - 3
Kommune
Esbjerg - 38
Esbjerg og Varde
Esbjerg/Varde
Fredericia - 7
Haderslev - 14
Hedensted - 3
Herlev
Herning
Holbæk - 2
Holbæk
Ikast-Brande kommune
Kolding - 16
Kolding og Fredericia
København
Lillebælt
Mariagerfjord
Middelfart Kommune
Nordborg
Norddjurs
Norge
Næstved
Odense - 11
Region hovedstaden
Ribe
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg - 2
Syd for grænsen
Syddanmark - 2
Sydslesvig - 4
Sønderborg - 12
Thisted
Tyskland - 3

6











Tønder - 10
Varde - 13
Vejen - 3
Vejle - 7
Vejle/Kolding
Viborg
Vojens
Aabenraa - 19
Aarhus - 2

Hvad er sammenhængen mellem din uddannelse og dit job?

I hvilken region er arbejdspladsen?

Under Andet nævnes:









Hele DK
Nord-Holland
Norge
Slesvig (Tyskland)
Slesvig- Hoslten
Syd for grænsen
Sydslesvig - 3
Tyskland - 5

Hos hvilken virksomhed har du fået arbejde / arbejder du?
 2 deltidsjobs:
Kolding Fysioterapi og Træning
Klinik Lasota (Fredericia)
 Ansager Skole
 Asgaard-Fyn
 Augustenborg skole
 Auraskolen Hjerting
 Autismecenteret, region Syddanmark, afdeling Æblehaven
 Billum Friskole
 Bofælleskab Ribe
 Bohrskolen afd. Fourfeldt
 Bosted for udviklingshæmmede
 Botilbuddet solbakkevej
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Bredballe Bofællesskaber
Brorsonskolen
Børn og Familie, Tinglev
Børne og ungdomspsykiatrisk afdeling
Børnecenter Esbjerg - Ørnevænget i Ribe.
Børnehave
Børnehave
Børnehave
Børnehaven Grindsted Vest
Børnenes kontor esbjerg
Daginstitution - vuggestue
Daginstitution Nørremarken
Daginstitution Sanseslottet
Dagkirugisk center - Sønderborg sygehus
Dansk Skoleforening
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Dansk skoleforening Sydslesvig
Dansk Skoleforeninge
Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig e.V.
Darum børnehave
Den Nye Friskole
En efterskole
Esbjerg døgnrehabilitering
Esbjerg Jobcenter
Esbjerg kommune
Esbjerg kommune
Esbjerg kommune
Esbjergkommune
Familierådgivningen
FitforKids
Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Folkeskole
Folkeskolen
Fredericia kommune - skole fritidspædagog på mellemtrinnet
Fysio Danmark Varde / Esbjerg
Fysiodanmark
Fælles akut modtagelse Esbjerg
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
Fællesskolen Starup Øsby
Fødegangen Hvidovre
Fødegangen Ouh
Fødegangen OUH
Fødegangen, Næstved Sygehus
Gejst Studio
Godrum forsorgshjem
Grønvangskolen, Vejen
Haderslev Kommune
Handicapcenter syd
Hjemme sygeplejen
Hjemmeplejen 4 mdr og herefter 2 mdr på super sygehus
Hjemmesygeplejen
Holbæk Sygehus Holbæk sygehus, region Sjælland
Horne Tistrup skolerne
Højer danske børnehave
Integreret institution i Fredericia
Jerne Fysioterapi
Jobcenter
Jobcenter Haderslev
Jobcenter Aabenraa, Sygedagpenge.
Jobcentret
Juelsmindeskole
Kaskelotten i Øster Vedsted (nær Ribe)
Kastaniebo i Tønder
Kobbelgården 3
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Kolding Fysioterapi og Træningsklinik
Kolding kommune
Kolding Kommune
Kolding sygehus
Kolding sygehus
Kolding Sygehus - Klinisk Immunologisk og biokemisk afdeling
Kolding sygehus -Syghus Lillebælt
Kommune
Kommune
Kommunen
Kong Christian X's gigthospital
Kvaglund skole specialcenter
LC Performance ApS
Levslund i Slesvig
Motekforce Link
Mærsk olie
Naur- og helheds skolen
Neurologisk klinik, Sygehus Sønderjylland
Nordals Fitness
NYdam skole
Odense Universitets Hospital
Odense Universitets Hospital
Odense Universitets Hospital, Afd. D
Odense Universitetshospital (OUH)
Ortopædkirurgisk klinik Aabenrå
OUH
OUH
OUH Odense Universitets Hospital
Plejecenter
Præstelundskolen, Brande
Psykiatrien
Psykiatrien
Quick care
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Sct. Jacobi skolen
Selvejende integreret daginstitution
Simmersted Friskole
SKAT
Slb kolding sygehus
Smistrup-skærup skole
Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge (7-18 år)
Specialcentret Ribe
Spurvetoften, Brejning
Ungdomskollegiet, Kolding
Stjernvejskolen
Sukkertoppen i vuggestuen
Svs
Svs FAM
Sydstjernen
Sydvestjysk sygehus
Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg
Sydvestjysk sygehus Esbjerg
Sydvestjysk sygehus Esbjerg Grindsted/Varde
sygehus
Sygehus Lillebælt
Sygehus Lillebælt
Sygehus lillebælt
Sygehus Lillebælt - Kolding
Sygehus Lillebælt Vejle
Sygehus Lillebælt, Biokemisk Afdeling Kolding Sygehus
Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Sygehus Midtjylland
Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland
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Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland
Sygeplejen Esbjerg midt
Sygeplejen Varde
Sønder Otting Skole
Sønderborg kommune - børn myndighed
Sønderborg Sygehus
Søndre skole, Grindsted
tangshave - et plejehjem i Nordborg
Thisted fødegang
Tinghøjens børnehave
TOPS Eurosko
Troldehaven, (børnehave)
Træning og rehabilitering
Tysk Skole Ravsted
Tønder kommune
Tønder Kommune
Tønder kommunes jobcenter - sygedagpenge afdelingen.
Udviklingscenter Ribe
Udviklingscenter Ribe
Udviklingscenter Ribe
Urbanskolen
Varde
Varde kommune
Varde Kommune, Børn & Forebyggelse
Vejle Sygehus
VILAK
Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole
Vojens Gymnastisk- og Idrætsefterskole
Vonsild skole
Aabenraa kommune
Aabenraa kommune, lille Kolstrup aflastning.
Aabenraa Komune
Aabenraa Sygehus

Hvad var afgørende for dit valg af arbejdssted? (Sæt gerne flere kryds)

Under Andet nævnes:












Jeg har arbeitet som medhjælper i institutionen mens jeg læste
Jeg fik jobbet igennem en medstuderende, som har sine børn i institutionen
Har haft studiejob der
Blevet anbefalet til stilling
Godt kollegialt miljø
Jeg har brug for en tænkepause fra det fag, jeg har uddannet mig inden for.
Blev kontaktet af lederen på afdelingen om jeg ikke kunne have interesse for et job
Headhuntet
Jeg har haft studiejob på Kolding sygehus siden jeg gik på modul 4
Stedet er helt nyt for mig
Jeg søgte job i en nærliggende institution, som skaffede mig kontakten til denne institution
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Fik det tilbudt
Det virker som rummelig skole fuld af potentiale og udviklingsmuligheder for mig
Jeg var ansat på skolen som pædagog da jeg begyndte lærerstudiet
Har arbejdet der som vikar under uddannelsen.
Dejlig sted, der søgte mine kvalifikationer
der var et job
De søgte samtlige af mine linjefag.
Jeg har haft vikar arbejde her
Jeg blev tilbudt arbejdet for et år tilbage
Arbejdet der som sosu ass under uddannelse

Blandt de, der ikke har søgt arbejde, er der spurgt:
Angiv årsagen til, at du ikke har søgt arbejde

Under Andet nævnes:







Flytter til udlandet med min familie
Sygemeldt pga graviditet
Håber på at starte mit eget
Jeg arbeite allerede.
Jeg kan ikke søge da jeg endnu ikke er uddannet
Jeg spiller håndbold på elite plan

Efter- videreuddannelse
Overvejer du at gå i gang med en efter- og videreuddannelse?
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Hvilken efter- og videreuddannelse overvejer du at gå i gang med? (Du må
gerne sætte flere kryds)

Under Andet nævnes:























Bachelor i matematik. Skal vente i 6 år
Brandmand
Coach
Coach uddannelse
Den Danske Filmskole
Falk
Kaospilot eller Hyper Island
Kunstuddannelse (Kulturministeriet)
lederuddannelse
Læse et enkelt fag yderligere op
Officer uddannelse
Sosu assistent
Starter på Osteopati til september
Statens skuespiller skoler
Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerske
Talepædagog eller Hospitalsklovn
Terapeut
Ved det ikke
vejleder
Ville gerne læse medicin, hvis ikke det var for den nye lov om uddannelsesloft.
vsp-elev

Hvornår overvejer du at gå i gang med efter- og videreuddannelse?

Er du/har du været netstuderende?
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Udsagn om UC SYD
Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd leverer
undervisning der er faglig relevant for din profession

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd er ajour med den
nyeste viden indenfor din uddannelse

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - På UC Syd er den
tværfaglige/tværprofessionelle undervisning højt prioriteret
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - På UC Syd er de fysiske
rammer (f.eks. lokaler, kantine) tilfredsstillende

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Biblioteket på UC Syd
har klædt dig på, så du kan finde relevant viden og information til dit studium
og din fremtidige profession

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd stiller de
nødvendige IT ressourcer til rådighed (IT service, arbejdspladser, benyttelse af
egen PC)
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd
studieadministration yder en kompetent og venlig betjening

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Studievejledningen er
kompetent og engageret. Sætter sig ind i den studerendes situation og tilbyder
relevant hjælp

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd har en
tilfredsstillende kobling mellem studie og praktik
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd er synlig i
medierne

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - UC Syd er internationalt
engageret

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Som studerende har du
haft medindflydelse på din uddannelse
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Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Der er et godt
studiemiljø på Campus (sociale tilbud, fredagsbar, faglige arrangementer eller
lign. på tværs af uddannelser eller klasser/hold)

Angiv, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn - Der er et godt
studiemiljø på uddannelsen (trivsel i klassen/på holdet, gode faglige
arrangementer, sociale tilbud)

Vil du anbefale University College Syd til andre?
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Uddannelse

Måling
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Samlet status

19

