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• Världens roligaste och intressantaste ämnen

• Kompetenser för arbetslivet

• Bred förståelse av humanioras betydelse för 

samhället och den tid vi lever i

• Mogna som människa och samhällsmedlem

Välkommen till nya KHF!
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1. Linjens innehåll, valmöjligheter och 

struktur

2. Får man jobb och vad kan man bli?

3. Hur kan man studera vidare?

Vad jag ska prata om:
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1.Studier i linjens ämnen

2.Arbetslivsinriktning: Lärare, 
Kulturledning, Skrivande

3.Gemensamma studier

4. Åk utomlands!

Linjens innehåll: Översikt
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• Filosofi

• Genusvetenskap

• Historia

• Konstvetenskap

• Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik

• Litteraturvetenskap

• Musikvetenskap

• Religionsvetenskap

Studier i linjens ämnen
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• Ämneslärare

• Kulturledning

• Skrivande i dialog 

med samhället

Arbetslivs-

kompetenser
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–Lärarkompetens i två ämnen

–Studier i pedagogik

Ämneslärare
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• Hur marknadsför man en musikfestival?

• Hur gör man en budget och söker pengar?

• Vilka juridiska regler gäller?

• Hur leder man ett kulturprojekt?

• Praktik

Kulturledning
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• Hur är skrivande relevant i dagens samhälle?

• Hur skriver man en snygg essä?

• Hur skriver man levande om kultur?

• Hur skriver man informativt om vetenskap?

• Praktik

Skrivande i dialog med samhället
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• Du börjar läsa ett av linjens ämnen

• Du läser gemensamma kurser, till exempel om 

humanioras betydelse idag och om humanioras 

arbetsmetoder

• Du läser en inledande arbetslivsorienterande kurs

Linjens struktur: År 1
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• Du läser ett andra ämne, och fördjupar dig i något 

av de två ämnen du provat på.

• Du läser två arbetslivsorienterande kurser

Linjens struktur: År 2
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• Du skriver en kandidatuppsats i det ämne du valt att fördjupa 

dig i

• Du läser klart dina arbetslivsorienterande studier och har 

praktik

• Du får chansen att avsluta dina studier genom att spendera 

vårterminen med att läsa ett ämne vid något utländskt 
universitet

Linjens struktur: År 3
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Allsidiga och attraktiva kompetenser!

Våra studerande får jobb!

Ämneslärare

Projektchef

Arbeta på en tidningsredaktion

Webbredaktör

Kulturproducent

Informatör

Arbeta på bibliotek

Forskare

Med mera med mera med mera....

Vad kan man bli sen då?
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Med kandidatexamen klar har du automatiskt 

rätt att studera vidare vid KHF:s

magisterprogram.

En kandidatexamen vid KHF ger även rätt att 

studera vidare vid magisterprogram i hela 

Finland och utomlands

Att läsa vidare



10.2.2021 15


