[N AMN ]
Du har investerat i en treårig utbildning om politik och ekonom i vid ett av Sveriges främ sta
universitet. Det innebär att d u und er tre års tid har stud erat, analyserat och reflekterat kring
avancerad samhällsvetenskaplig forskning, m ed särskilt fokus på statsvetenskap och
nationalekonom i. Dina kunskaper och färd igheter har prövats och värd erats m ot ett antal
lärand em ål. Du är här idag d ärför att d u fram gångsrikt


har visat förm åga att självständigt id entifiera, form ulera och lösa et t principiellt
problem , sam t visat att du kan tilläm pa analytiska red skap för att diskutera och
belysa d etta problem på ett teoretiskt såväl som em piriskt plan.

Du har även


visat fördjupad kunskap om d itt ämnes vetenskapsteoretiska grund er, samt om
problem ställningar, teoribildningar och forskningsresultat.

Du kan id ag kalla dig nationalekonom/ statsvetare. Du är nu en sam hällsanalytiker m ed en
väl utvecklad analys- och utred ningsförm åga. Du kan inom såväl korta som långa tid sram ar
självständigt sam manställa, kritiskt granska och värd era olika typer av beslutsund erlag och
rapporter, sam t göra kvalificerad e analyser.
Men d u är själv d en som m åste kunna form ulera d e kunskaper och färd igheter som d u har
tillägnat dig und er d in stud ietid . Det är d in nästa stora utm aning. Bestäm d ig för att d u ska
bli lika bra på att sätta ord på använd barheten av d in utbild ning till arbetsgivare, familj och
vänner som d u är på att skriva en tentam en.
För d en som har en p olitices kandid atexam en väntar ett brett arbetsfält. Utbildningen har
id ag alum ner inom vitt skild a om råd en i båd e offentlig och privat sektor, såväl nationellt
som internationellt. Vi välkom nar dig in i d enna gem enskap och hoppas att vi kan m ötas i
fram tid en och fortsätta diskussion en om din utbild ning och livet efter stud ierna.
I vårt alumnnätverk m öts ett stort antal tid igare stud enter som id ag har yrkestitlar som
projektsam ord nare, säkerhetspolitisk analytiker, utvecklingsled are, d epartem entsråd ,
d iplom at, organisationskonsult, kom m unikationsstrateg, Sustainability Manager, Policy
Ad visor, Policy Specialist och Risk Analyst. För att bara näm na några.
I d ag passar d et att låna Lund s universitets d evis A d utrumque. Du är red o för båd ad era: ett
kvalificerat yrkesliv och fortsatta stud ier på avancerad nivå!

Tack för d essa tre år och ett stort lycka till i fram tid en!
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