FÅ EKSTRA HJÆLP TIL
JERES ARBEJDE INDEN
FOR KULTUR OG GLOBALE
STUDIER
Kandidatoverbygningerne på AAU inden for kultur og globale
studier er 2-årige med mulighed for praktik. Kandidatstuderende inden for disse faglige områder vil kunne løfte flere opgaver, hvor viden om samfundsvidenskabelige og historiske
perspektiver er i centrum. Herunder besidder de studerende
også et større kendskab til sociale og kulturelle mønstre i både
nationale og internationale sammenhænge. Kandidatstuderende inden for kultur og globale studier vil professionelt kunne indgå i private og offentlige virksomheder samt NGO’er.
Disse faglige opgaver kan de studerende bl.a. hjælpe din virksomhed med:
Kandidatstuderende inden for Historie, European Studies, Development and
International Relations samt Global Refugee Studies, fra AAU, er fagligt klædt
på til at løse opgaver, der bl.a. handler om kulturforståelse, adfærdsmønstre,
politik samt informationsforvaltning. 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:
• Strategi
• Udviklingstendenser i globale
og regionale systemer
• Kulturarvsformidling
• Kultur og integration
• Etnicitet og sociale
transformationsprocesser

• Planlægning og analyse
• Sagsbehandling
• Internationale love,
konventioner og menneskerettigheder
• Undervisning
• Projektarbejde

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 kultur og globale studier
Bacheloruddannelser (BA) på AAU er 3-årige og kandidatoverbygninger
(Cand) er 2-årige med mulighed for praktik.
Historie (Cand.mag.)
• Formidlingsopgaver
• Undervisning
• Kulturformidling
• Arkivarbejde
• Administrative opgaver
• Tilrettelæggelse af information
• Informationsforvaltning
• Kommunikation
• Kildekritik
Development and International Relations (Cand.soc.)
• Administrative opgaver
• Rådgivning
• Viden om udviklingslande
• Markedsundersøgelser
• International politik og økonomi
• Styrkelse af virksomhedens internationale relationer
European Studies (Cand.soc.)
• Økonomiske forhold i Europa
• EU lovgivning
• Sociale og kulturelle forhold ift. drift af virksomhed i Europa
• Markedsanalyse ift. eksport til EU
• Administrative opgaver
Global Refugee Studies (Cand.soc.)
• Flygtninge og flygtningelovgivning
• Viden om tvungen migration
• International politik og økonomi
• Integrationsarbejde
• Undervisning
• Administrative opgaver

