
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIMITTENDUNDERSØGELSE 
 

Københavns Erhvervsakademi (KEA) samlet 
 
Tabelrapport 

 

Januar 2021 
 



2 
 
 

1. INSTITUTIONSTOTAL PÅ KØBENHAVNS 

ERHVERVSAKADEMI (KEA) 
Vurdering af gennemsnit (gns) 

● >=4: meget god vurdering 

● 3,5-4: god vurdering 

● 2,5-3,5: lav til middel vurdering 

● <2,5: meget lav vurdering 

 

Københavns 

Erhvervs-akademi 

(KEA) 

2020 

 

Svarprocent 32% 

 
Jobstatus 
 

Jobstatus  % 

1.   Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din 

videregående uddannelse? (Vælg den kategori, der passer 

bedst) 

Ja, jeg er ansat i en fast stilling (også hvis du er på orlov fx forældreorlov, uddannelsesorlov, 
sygeorlov) 

67% 

Ja, jeg er ansat i en tidsbegrænset stilling fx barselsvikariat, projektansættelse, løntilskud, 
virksomhedspraktik mv. 

5% 

Ja, jeg er ph.d.-studerende 0% 

Ja, jeg har været i job, men er i øjeblikket jobsøgende 9% 

Ja, jeg har været i job, men er i øjeblikket fuldtidsstuderende 1% 

Ja, jeg er selvstændig (som primær beskæftigelse) 4% 

Nej, jeg er fuldtidsstuderende på en ny videregående uddannelse 1% 

Nej, jeg har ikke været i job, efter jeg fuldførte min videregående uddannelse 12% 

Ved ikke 0% 

2.   Hvordan fik du dit første job efter endt videregående 

uddannelse? (Vælg den svarkategori, der bedst beskriver din 

situation) 

Jeg søgte og blev ansat efter et stillingsopslag 31% 

Jeg søgte uopfordret 7% 

Jeg fortsatte i job på den arbejdsplads, hvor jeg havde studiejob  18% 

Jeg fortsatte i job på den arbejdsplads, hvor jeg skrev opgave / projekt / speciale eller var i 
praktik 

20% 

Jeg blev headhuntet 6% 

Jeg fik job gennem mit netværk 10% 

Jeg startede som selvstændig 3% 

Andet – uddyb venligst: 5% 

3.   Arbejder/arbejdede du i dit nuværende/seneste job i 

Danmark eller udlandet? 

I Danmark 92% 

I Danmark, men mere end 25 dages arbejde i udlandet om året 3% 

I udlandet 5% 

4.   Hvad beskriver bedst din arbejdsform i dit 

nuværende/seneste job? (Vælg den svarkategori, der bedst 

beskriver din situation) 

Jeg tilrettelægger selv min arbejdstid 15% 

Jeg har faste arbejdstider i dagtimerne 41% 

Jeg har fleksible arbejdstider i dagtimerne 40% 

Jeg har faste arbejdstider i aften- og nattetimerne 1% 

Jeg har skiftende arbejdstider (dag-, aften- og natarbejde) 4% 

Andet 1% 
 

Arbejdstid  

5.   Hvad beskriver bedst dit ugentlige antal arbejdstimer i dit nuværende/seneste job? (Angiv det omtrentlige timetal, der bedst beskriver dit ugentlige antal 
arbejdstimer) 

37,7 
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Kompetencematch 
 

Tilegnede kompetencer gns 

6.   Teoretisk viden og metoder fra mit uddannelsesområde 3,7 

7.   Evne til at anvende viden og metoder fra min uddannelse 3,7 

8.   Evne til at tilegne mig ny viden 4,0 

9.   Evne til at analysere komplekse problemstillinger 3,6 

10.   Evne til at være kritisk tænkende 3,7 

11.   Evne til at arbejde med virkelige problemstillinger og løsninger 3,8 

12.   Evne til at arbejde projektorienteret 4,0 

13.   Evne til at arbejde struktureret 3,6 

14.   Evne til at arbejde selvstændigt 3,8 

15.   Evne til at samarbejde 4,1 

16.   Evne til at formidle skriftligt 3,4 

17.   Evne til at formidle mundtligt 3,7 

Efterspurgte kompetencer  

18.   Teoretisk viden og metoder fra mit uddannelsesområde 3,3 

19.   Evne til at anvende viden og metoder fra min uddannelse 3,4 

20.   Evne til at tilegne mig ny viden 4,1 

21.   Evne til at analysere komplekse problemstillinger 3,9 

22.   Evne til at være kritisk tænkende 3,9 

23.   Evne til at arbejde med virkelige problemstillinger og løsninger 4,3 

24.   Evne til at arbejde projektorienteret 4,0 

25.   Evne til at arbejde struktureret 4,2 

26.   Evne til at arbejde selvstændigt 4,3 

27.   Evne til at samarbejde 4,2 

28.   Evne til at formidle skriftligt 3,7 

29.   Evne til at formidle mundtligt 4,0 
 

 

 

 
Anvendte kompetencer % 
30.   Hvilke kompetencer, som du har tilegnet dig på din 

videregående uddannelse, anvender/anvendte du i dit 

nuværende/seneste job? 

 

Fremmedsprogsfærdigheder 5% 

Praktiske færdigheder 30% 

Forretningsforståelse 21% 

Kulturforståelse 7% 

IT-færdigheder 39% 

Tekniske kompetencer 43% 

Formidlingsevner 22% 

Tilegnelse af ny viden 31% 

Min evne til at arbejde struktureret og overholde deadlines  34% 

Anvendelse af teori og metode inden for mit fagområde 23% 

Strategiske kompetencer 10% 

Analytiske kompetencer 21% 

Kreative og innovative kompetencer  27% 

Tværfaglige og projektorienterede kompetencer  21% 

Menneskelige kompetencer 21% 

Evne til at begå mig i et internationalt miljø 16% 

Omsætte teori til praksis 21% 

Evnen til at samarbejde 36% 

Andre kompetencer – uddyb venligst: 2% 

I mit nuværende/seneste job anvender/anvendte jeg ikke kompetencer fra min 
videregående uddannelse 

3% 
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Jobskabende aktiviteter og undervisning 
 

Jobrettet undervisning gns 

31.   Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende/seneste job 3,7 

32.   Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse og de kompetencer der efterspørges af min nuværende/seneste arbejdsgiver 3,5 
 

Jobskabende aktiviteter % 
33.   Hvilke elementer, såvel i din 

uddannelse som i din fritid, vurderer 

du, har været vigtigst for, at du er/har 

været i job? (Du kan vælge op til 5 

aktiviteter) 

 

De kompetencer, jeg fik fra uddannelsen 56% 

Jeg har den uddannelse, som er en forudsætning for jobbet 41% 

Afsluttende opgave (projekt/speciale) 19% 

Gode karakterer 11% 

Praktik (praktik, klinik eller projektorienteret forløb hos en offentlig eller privat virksomhed) 62% 

Projekt i samarbejde med offentlig eller privat virksomhed 15% 

Udlandsophold (studieaktiviteter i udlandet)  9% 

Innovations- og entreprenørskabsaktiviteter 13% 

Karriererelateret vejledning, kursus og seminar mm. 9% 

Netværk (fagligt, privat eller formaliseret med mentor eller lignende) 45% 

Jobmesse(r) 1% 

Studiejob 42% 

Frivilligt arbejde 8% 

Andet – uddyb venligst: 13% 

 

 


