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Filosofi

Filosofi
Hvordan hænger din nuværende ansættelse sammen med studiejobs som du har haft?
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De har ikke haft nogen indflydelse, selvom jeg har arbejdet som underviser før min nuværende ansættelse
De hænger godt sammen, da de begge handler om undervisning.
De hænger ikke sammen med mine studiejobs. Som Journalist gad jeg ikke begynde med at skrive om "åbent
hus" på den lokale brandstation eller hente kaffe til professionelle journalister. Så jeg tog urelaterede studiejobs
der var godt betalt for derved at købe mig noget frihed til at fokusere på mit eget skriveri.
Den hænger fint sammen.
Der er ikke en direkte sammenhæng, jeg har opbygget det meste af min erfaring indenfor området gennem
erhvervserfaring og frivilligt arbejde under studiet og efter endt uddannelse.
Der er ingen sammenhæng.
Der er ingen sammenhæng. Jeg kunne ikke få et studierelevant job, selvom jeg søgte lidt. Min nuværende
ansættelse hænger til gengæld fint sammen med de frivilligjobs, jeg havde under studiet.
Der er stor sammenhæng. Jeg har arbejdet med ledelse og kommunikation, og er nu i en PR-stilling hos et
kosulentbureau
Der har ikke været nogen sammenhæng
Det er i direkte forlængelse heraf; jeg blev fastansat i samme firma - dog i ny stilling - et år efter endt studie.
Det gør den meget lidt. Jeg har haft studiejobs i studieadministration og politisk kommunikation og jeg skriver nu
en phd i filosofi.
Det gør det ikke rigtigt
Det har betydet noget, at jeg har undervist i løbet af mit studie, da evner derud i kommer til hjælp engang i
mellem. Primært har det dog ikke den store relevans.
Er arbejdsløs
Falder i direkte forlængelse af tidligere jobs og andre uddannelser
Fire er emnemæssigt relateret, ét er ikke
Godt
Godt. Mine studiejobs og praktikforløb under studiet har været en trædesten ind i konsulentbranchen
Godt. Praktikophold førte til studiejob og kontakter derfra til min nuværende stilling.
I høj grad
I meget høj grad.
I overensstemmelse. Har haft studiejob for forskningscentre
Igennem mit BA-projekt kom jeg i kontakt med tidsskriftet Distinktion (fra CBS), hvor jeg fik en stilling som
redaktionsassistent, derefter praktik hos erhvervsforlaget Gyldendal Business, hvor jeg siden fortsatte som
studentermedhjælper og som færdiguddannet som manuskriptredaktør (ikke fastansat, men med 40 timer/uge
og fast kontorplads i redaktionen, hvor jeg indgik på lige fod med fastansatte redaktører). For seks måneder
siden skiftede jeg til mit nuværende job som fuldmægtig hos Erhvervsstyrelsen, hvor jeg arbejder med
erhvervsudviklig for kreative erhverv og iværksætterpolitik.
Ikke rigtig.
Ingen aktuel ansættelse
Ingen nuværende ansættelse
Ingen nuværende ansættelse.
Ingen relevans.
Ingen sammenhæng
Ingen, jeg dimitterede fra filosofi, læser nu kandidat i Jura, og arbejder fuldtid som IT-konsulent. I studie tiden
var jeg oversætter og skolevikar. så ingen sammenhæng.
It stems directly from them.
Jeg arbejder freelance som tekstforfatter og idéudvikler samtidig med jeg er på højskole, der er et fuldtidsstudie.
Mit freelancearbejde hænger indholdsmæssigt mere sammen med min uddannelse, end med mine studiejobs.
Omend jeg bruger min erfaring fra studiejobs i forhold til at kommunikere og indgå i forskellige sociale
sammenhænge.
Jeg arbejder i øjeblikket som lærervikar. Det gjorde jeg også, inden jeg begyndte på universitetet. Mit studiejob
som skribent hænger ikke sammen med min nuværende ansættelse.
Jeg arbejder med formidling
Jeg blev efter studiet ansat til de samme i en midlertidig stilling på 30 timer. Da denne stilling udløb blev jeg
ansat til samme funktion fast og på fuld tid.
Jeg er ansat i studiejob, der hænger nogenlunde sammen med min uddannelse som generel humanist.
Jeg er bachelorstuderende.
Jeg er endnu ikke færdig med kandidatuddannelsen på psykologi. Filosofi har kvalificeret mig til de (studie)jobs
jeg har haft på institut for psykologi som underviser/instruktor på psykologis grunduddannelse i fagene
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videnskabsteori og forskningsdesign og videnskabsteori og psykologiens historie.
Jeg er forsknings assistent til en professor i filosofi
Jeg er fuldtidsstuderende og har derfor stadig kun studiejob, men finder det meget studierelevant.
Jeg er i praktik på Søren Kierkegaard Forskningscenter. Ansættelsen her ikke just sammen med tidligere
studiejobs
Jeg er ikke i arbejde men studerer stadig, nu på kandidat niveau
Jeg er ikke og har aldrig været ansat.
Jeg er kandidatstuderende
Jeg er pensionist og deltids advokat. Jeg bruger ikke filosofiuddannelsen professionelt
Jeg er på kandidatstudiet på historie på KU. Jeg har været rundviser på Stevns Fortet og er det nu på
Garderhøjfortet i Københavns Befæstning. Men mine studiejobs hænger mere sammen med min uddannelse og
ikke den anden vej rundt, da jeg ikke har en fuldtidsstilling i en jobfunktion, men jeg er fuldtids studerende.
Jeg er som sagt jobsøgende lige nu (blev kandidat for godt en måned siden. Selvom jeg får at vide, at jeg har
fået denne mail fordi jeg afsluttede en uddannelse i 2012 (det må være min bachelor.))
Men jeg har haft studiejob i løbet af kandidaten, og der er ingen tvivl om, at det har stor relevans for de jobs, jeg
søger.
Jeg er stadig studerende på KU.
Jeg er studentermedhjælper i MindLab. Det synes ikke at være i direkte forlængelse af filosofistudiet, omend
mine kompetencer derfra er anvendelige.
Jeg har arbejdet som studenterstudievejleder og bruger meget af den samtale- og interviewteknik, jeg lærte i det
job i mit igangværende kvalitative feltarbejde. Derudover bruger jeg min viden om universitetets organisation,
struktur og arbejdsgang i mit ph.d.-arbejde.
Jeg har arbejdet som undervisningsassistent på Videnskabsteorifag ved naturvidenskabeligt fakultet. Det er i
meget høj grad relevant for mit ph.d.-studium samt mine fremtidige karriere muligheder.
Jeg har også arbejdet som vikar ved et bosted for udviklingshæmmede. Det har ikke nogen særlig relevans. (Men
det var et personligt meget givende studiejob).
Jeg har endnu ikke fundet et arbejde, som har med filosofi og gøre, og jeg har primært arbejdet som lærervikar i
løbet af mit studie.
Jeg har haft et par instruktorjobs, hvilket hænger fint sammen med undervisningsdelen af ph.d.-ansættelsen.
Øvrige studiejobs har ingen relevans (og det var heller ikke for relevansens skyld at jeg tog dem).
Jeg har ingen nuværende ansættelse og jeg har ikke haft nogen studiejobs. Og det hænger jo nok sammen.
Jeg har læst filosofi. Jeg kender ikke til hverken studiejobs eller "rigtige" jobs inden for filosofi (uden for
universitetet). Min nuværende "ansættelse" (jeg er selvstændig) hænger fint sammen med mine studiejobs
(begge dele er IT), men ingen af delene hænger sammen med mine filosofistudier.
Jeg har været aktiv sygeplejerske under hele mit studie, det job hænger nært sammen med min nuværende
ansættelse som klinisk vejleder
Jeg havde studenter/studievejlderstilling der omhandlede præcis samme felt.
Jeg læser nu en BA i Statskundskab på KU - jeg syntes min BA i Filosofi har givet mig fortræffelige
forudsætninger til at fortsætte Statskundskabsstudiet
Jeg startede som trafiktæller for COWI under mit studie, og arbejder nu fuldtid med planlægning og
efterbehandling af trafiktællinger. Mit (ikke-studierelevante) studiejob har altså ført til et fuldtidsjob hos samme
virksomhed.
Jeg underviser i programmering. Jeg har tidligere undervist som instruktor på forskellige fag på forskellige
universiteter
Jeg var student for Venstre. Blev efter endt uddannelse ansat som akademisk medarbejder samme sted.
Min nuværende ansættelse er et studiejob så det passer rimelig godt sammen.
Derudover har mine tidligere studiejobs ikke rigtigt hjulpet.
Min nuværende ansættelse er kommet i stand på baggrund af en praktikplads i samme virksomhed. Jeg har ikke
haft studiejob i løbet af min studietid.
My current job does not correspond to the study jos i have had
N/A
No correspondence
Overhovedet ikke
På ingen måde
På ingen måde, jeg har arbejdet som fotograf, IT-udvikler og træfælder inden jeg blev underviser.
På ingen måde.
På ingen måde.
Samme virksomhed
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Slet ikke
Spørgsmålet er ret kringlet formuleret, da jeg jo stadig er studerende. Jeg har nu studiejobs, som er
studierelevante, hvis det er det der spørges til.
Studiejobs har givet mig stor pædagogisk erfaring, som jeg trækker på i undervisningen i pædagogik.
Udmærket. Jeg skrev en bog som studie job og har startet et forlag
det er det samme job
godt
ikke sammen
jeg er ledig
jeg har et studiejob, som jeg tildels har fået på baggrund af det fag (psykologi), jeg læser nu.
overhovedet ikkke
uklart hvad der menes...

