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Institutionen för mediestudier

Kära Journalistalumn!
Mellan 2013 och 2016 avslutade Du dina studier vid JMK och tog din kandidatexamen i journalistik.
Som ett led i IMS/ JMK:s samverkansarbete med våra före detta studenter kontaktar vi Dig nu med en kort
alumnenkät.
Enkäten består av 12 frågor som berör din arbetssituation och dina åsikter om utbildningen. Det bör ta dig
några minuter att svara på och ditt deltagande är anonymt. Du får gärna lämna ytterligare kommentarer till
dina svar.
Det är mycket värdefullt för oss att få Dina åsikter om utbildningen och kunskap om hur Du etablerat Dig på
arbetsmarknaden. Vi vill i fortsättningen gärna och ha kontakt med Dig genom olika alumnaktiviteter.
Enkätresultatet kommer sammanställas i en rapport och publiceras på IMS alumnsida.
Ditt svar betyder mycket för oss och vi hoppas att Du vill dela med dig av dina åsikter!
Enkäten är öppen för svar fram till 1/12-2016.

För frågor om enkäten kontakta: birgitta.fiedler@ims.su.se

Varma hälsningar,
Birgitta Fiedler
Alumnkoordinator Institutionen för mediestudier,
Stockholms universitet

1. Vilket år avslutade du din journalistikutbildning/ Journalistikprogrammet
och tog ut din examen?

2. Har du en anställning för närvande?
Ja
Nej
Kommentar

3. När fick du ditt första utbildningsrelevanta arbete efter
examen/utbildning?

4. Kommentera gärna i vilken form detta arbete var och sysselsättningsgrad,
tex. tidsbegränsat vikariat på halvtid.

5. Hur fick du detta arbete?

Kommentar
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6. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Markera huvudalternativet.

Om annat, specificera

7. Inom vilket område arbetar du idag? Markera huvudalternativ.

Om annat, specificera

8. Beskriv dina arbetsuppgifter och ansvarsområden, ange gärna din
arbetsplats namn om du vill.

9. Utvärdera vad du har fått med dig från utbildningen och i vilken
utsträckning. (1. i mycket låg utsträckning 5. i mycket hög utsträckning)
1

2

3

4

5

Vet ej

Journalistiska
färdigheter/ praktisk
kunskap
Förståelse för medier och
journalistikens makt och
påverkansprocesser
Förståelse för
journalistikens etiska
ansvar
Utvecklat kritiska
tänkande, analytiska
kunskaper och teoretiska
insikter
Annat

Kommentar

10. Hur har du uppskattat olika undervisningsformer i utbildningen? (1. i
mycket låg utsträckning 5. i mycket hög utsträckning)
1

2

3

4

5

Vet ej

Föreläsningar
Tillämpade övningar
Praktik inom journalistisk
produktion eller
journalistikprogrammet
Kommentar

11. I vilken utsträckning har din utbildningen varit till användning för dig i
ditt nuvarande arbete? (1=i mycket låg utsträckning 5. i mycket hög
utsträckning)
1

2

3

4

5

Vet ej

utifrån
anställningsbarhet,
utbildningen har bidragit
till att ge mig arbete
utifrån akademiskt
perspektiv, utbildningen
har bidragit till att öka
min akademiska nivå
utifrån personlig
perspektiv, utbildningen
har bidragit till min
personliga utveckling
Kommentar
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12. Vilken typ av alumnaktiviteter skulle du uppskatta? Fler alternativ
möjliga.
Alumniträffar
Gästföreläsa som alumn för nuvarande studenter
Inbjudningar per e-post till allmänna föreläsningar och event
Gå med i alumnigrupper i sociala medier, t.ex. Facebook och LinkedIn
Gå med i SU Alumninätverk
Annat sätt
Kommentar

Alumnenkät 2016 – Journalistikprogrammet/ Journalistikvetenskap + Journalistik produktion,
IMS
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