FÅ EKSTRA HJÆLP TIL
ERHVERVSJURA, POLITIK
ELLER SAGSBEHANDLING
Kandidatoverbygningerne på AAU inden for erhvervsjura,
politik & administration samt samfundsfag er 2-årige med
mulighed for praktik. Kandidatstuderende vil kunne løfte
flere opgaver, hvor formidling, erhvervsjuridiske forhold,
udvikling i samfundet, forandringsprocesser i politiske og
administrative virksomheder samt projektarbejde er i centrum, og herunder også planlægning og tilrettelæggelse af
såvel intern som ekstern kommunikation. Kandidatstuderende vil kunne indgå professionelt i både store og små, private eller offentlige virksomheder.
Disse faglige opgaver kan de studerende bl.a. hjælpe din virksomhed med:
Studerende fra AAU inden for Politik & administration, Erhvervsjura eller Samfundsfag er fagligt klædt på til at løse opgaver, der bl.a. handler om den politiske dagsorden og politisk udvikling i ind- og udland. Foruden lovgivning og
fortolkning af både dansk og EU-ret er de studerende kompetente til at fungere
som rådgiver, sagsbehandlere og undervisere. Ud over de faglige kompetencer
giver en uddannelse på AAU nogle helt generelle akademiske kompetencer, der
sætter kandidaten i stand til at løse komplekse opgaver i forhold til fx analyse,
metode, teori samt tilegnelse af ny viden.

Kompetencer inden for området:
•
•
•
•
•

Politik og politikudvikling
Politisk kommunikation
Økonomisk analyse
Sociale forhold
Offentlig forvaltning

•
•
•
•
•

Planlægning og analyse
Sagsbehandling
Forvaltningsret
Kontraktudarbejdelse
HR og personalejura

Kontakt AAU for mere information og vejledning
AAU Karriere
Tlf. 99 40 74 47
E-mail: karriere@aau.dk

Interesseret i en studentermedhjælper? Se mere her:

WWW.STUDIEJOBNORDJYLLAND.DK

Uddannelser på AAU inden for erhvervsjura, politik
og samfundsfag
Bacheloruddannelser (BA) på AAU er 3-årige og kandidatoverbygninger
(Cand) er 2-årige med mulighed for praktik.
Erhvervsjura (Cand.merc.jur.)
• AC-allround medarbejder
• Personalejura
• Skatteret
• Finansiering
• Kontraktudarbejdelse
• EU-handel
• Afskedigelser og ansættelser
• Juridisk rådgivning
• Regnskabsanalyse
• GDPR / Persondataforordningen
Politik & administration (Cand.scient.adm.)
• Offentlig forvaltning
• Samfundsforhold
• Sagsbehandling
• Virksomhedsudvikling inden for juridiske og politiske vilkår
• Udviklingstendenser på politisk niveau
• Projektarbejde
• Planlægning og koordineringsopgaver
• Formidlingsopgaver
• AC-allround medarbejder
Samfundsfag (Cand.soc.)
• Politisk kommunikation
• Sociale forhold
• Økonomisk analyse
• Projektmedarbejder
• Undervisning
• AC-allround medarbejder

