
Välkommen till
Humanistdagen

Inspirations- och arbetsmarknadsdag  
 för dig som läser humaniora

14 april



Program i hörsal 8
 
12.00- 13.00 Vicerektor Karin Helander inviger Humanistdagen

  Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen,   
  debattör och pr-konsult 
   Om samhällsförändring via nätet, om digitala medier och  
  engagemang.  

13.15- 14.00 Patrik Stoopendahl, trendspanare, Kairos Future
  Om arbetsmarknad, entreprenörskap och 
  humanistisk kompetens.

14.15–15.00 Demokrati behövs det?
  Kom och lyssna på och var med själv i ett samtal om  
  demokrati. Medverkar gör Gustaf Arrhenius,  
  Katarina Berndt och Per Nordlund,  
  moderator Henrik Ahlenius.

Program i seminariesal D397
 
11.30–12.30 Spetsa ditt CV!
Studievägledarna Peter Erell, Andreas Bloch och Henrik Schröder guidar 
dig genom en kompetensinventering som spetsar ditt CV!

12.45–13.45 Hitta de dolda jobben!
Hur hittar du jobben som inte alltid syns i annonserna? Och när du 
väl tagit dig till en intervju – hur hanterar du alla möjliga och omöjliga 
frågor som kanske ställs av en arbetsgivare? Monica Johansson från 
fackförbundet DIK talar om hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut för er 
humanister och hur du tar dig in på den.

14.00–15.00 Efter examen - så kan du använda ditt examensarbete!
Kristoffer Soldal, projektledare vid Humanioraverket hjälper dig att få 
uppslag och idéer på hur ditt examensarbete kan användas efter  
studierna och hur du kan omformulera ditt forskningssyfte. 

Vad är Humanistdagen? 
Humanistiska fakulteten anordnar en inspirations- och arbetsmarknads-
dag för dig som läser humaniora, exempelvis historia, filosofi, språk 
genusvetenskap eller konstvetenskap. Dagen ger dig konkreta tips på 
karriärmöjligheter men också inspiration till att upptäcka mer oväntade
yrkesbanor. Vi vill visa på den styrka, bredd och djup som studier i  
humaniora ger!

Ett fullspäckat program! 
Välkommen till hörsalen där du får lyssna på Lina Thomsgård, Patrik 
Stoopendahl och själv vara med och diskutera i ett demokratisamtal.   

I vår seminariesal får du konkreta karriärtips, både i form av workshops 
och föredrag. Hur ska du spetsa ditt CV och hur hittar du de gömda 
jobben? 

Vill du få en bättre överblick över vad du kan arbeta efter dina studier? 
Kanske är du på jakt efter ett extrajobb, en praktikplats eller nya möj-
ligheter för ditt examensarbete. Då ska du besöka vår utställardel, där 
får du träffa arbetsgivare. 



Kom och träffa våra utställare!

På plan 3 i Södra huset, i hus D-E, kan du mingla och nätverka 
med potentiella arbetsgivare, hitta en praktikplats eller en arbets-
plats som du kan skriva ditt examensarbete hos. 

Exempelvis kommer: 

  Axess Magasin
DIK
      Humsamverkan
LanguageWire
   Magasin III

    Natur & Kultur
OnSpot Story
        Praxikon
   Teskedsordern
Textual Relations
       Skriptor

Språkkonsulterna
       ST
 Stockholms universitets studentkår
      Volontärbyrån

                            Humanistdagen 2015

                      14 april kl: 11.30–15.00 
             Södra huset, Frescati, plan 3,  
             hus D-E, hörsal 8 samt seminarierum D397

             För mer information: www.hum.su.se/humanistdagen 
             Följ dagen i sociala medier via #Humanistdagen

Humanistpub 
i Gula villan  
med start kl:15.00
Missa inte den!


