
Sökes: Moderatorer till  
Forskardagarna 7–8 oktober
Gillar du forskning och att presentera och  
moderera frågestunder? Ta då chansen att 
jobba som moderator under Forskardagarna 
7–8 oktober! 

Stockholms universitet anordnar för sjuttonde året i rad
evenemanget Forskardagarna – ett tillfälle för
gymnasieelever, studenter och allmänhet att ta del av ny och
aktuell forskning i form av korta föreläsningar under två hela
dagar.

Arbetsuppgifter
Som moderator kommer du att presentera forskaren innan 
hen börjar sin presentation. När presentationen sedan är 
slut kommer du att leda och moderera frågestunden som är 
mellan forskaren och publiken. Du kan även själv behöva ställa 
frågor för att få igång frågestunden. Publiken består till stor 
del av gymnasieelever från Stockholmsområdet, men även av 
studenter vid universitetet och intresserad allmänhet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är samhällsintresserad och tycker det är
roligt att prata inför en publik. Det är ett plus om du har
någon form av tidigare erfarenhet som moderator.

Vi erbjuder dig:
• Utbildning och handledning i att arbeta som moderator
• Under 1–2 dagar arbeta som moderator
• Timlön

Kontakt
Vid frågor kontakta Johanna Lundin, 
073-270 43 78, johanna.lundin@su.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av ett kort personligt brev 
där du beskriver varför du vill arbeta som moderator under 
Forskardagarna. 

Skicka via e-post till: forskardagarna@su.se, ange ”Moderator 
Forskardagarna” i ämnesraden. Vi söker 12–14 moderatorer. 
Utbildningen för moderatorer är den 30 september.  

Om Forskardagarna
Forskardagarna anordnas av Stockholms universitet för
att ge gymnasieelever, studenter och allmänhet en
möjlighet att ta del av färsk och spännande forskning från
ett av Sveriges ledande lärosäten.
I år hälsar universitetet alla välkomna till Forskardagarna
den 7-8 oktober i Södra huset, Frescati. Under dessa två
dagar presenteras ett flertal korta föredrag från forskare,
som bjuder på högaktuell forskning i populärvetenskaplig
tappning.

Som alltid är det fri entré och öppet för alla!
su.se/forskardagarna

Samverkansavdelningen
forskardagarna@su.se      www.su.se/forskardagarna


