Politik & 
Administration
K A N D I DAT

Vi har
gentænkt
en klassiker
Fra efteråret 2020 tilbyder vi en ny udgave
af kandidatuddannelsen i Politik og
Administration – både i form og i indhold.
Du får selvfølgelig en uddannelse, der giver dig kompetencer
til at arbejde i organisationer, kommuner, regioner, stat, EU og
andre internationale organisationer, konsulentvirksomheder,
forskningsinstitutioner… Og så får du mulighed for at vælge en
af to specialiseringer, som giver dig endnu større mulighed for at
skabe din egen profil og sætte retning for din fremtid.

Du skal ikke bare kunne
afdække problemer.
Du skal kunne
løse dem
Som kandidat i Politik og Administration skal du kunne kombinere
kritisk refleksionsevne, problemanalyse og udvikling af viden, så
du kan samarbejde med andre om både at afdække problemer og
vise vejen til at løse dem. Derfor giver uddannelsen dig:
• værktøjer i form af teorier og metoder
• træning i at arbejde sammen med andre i tværfaglige
projektmiljøer
• erfaring i at formidle viden og resultater til beslutningstagere og
andre interessenter i forbindelse med konkrete problemstillinger
• internationalt perspektiv
• forståelse af den samfundsmæssige og teknologiske
udviklingsproces, du som kandidat skal være en del af.

Specialisering i Politik
og Analyse
Med denne specialisering får du viden om politikfelter, om
samspillet mellem beslutningstagere, embedsværk og andre
aktører, om forskellige analysestrategier, og om hvordan de
anvendes i praksis af både offentlige og private institutioner.
Du trænes i arbejdet med analyse og formidling af aktuelle
og komplekse problemstillinger, og din profil skærpes i
retning af analyse, udredning og kommunikation.

Specialisering i Ledelse
og Forvaltning
Denne specialisering giver dig viden om forskellige former
for styring, herunder samspillet mellem forskellige aktører
og sektorer. Du får også viden om forandringsprocesser,
om digitalisering, om innovation samt om forskellige
organisatoriske og ledelsesmæssige strategier.
Specialiseringen træner dig i at analysere og forstå løbende
udviklingsprocesser samt i at finde løsninger. Du får en profil,
der peger frem mod organisering, styring og ledelse.

Uddannelsens form
Vi lægger stor vægt på, at du selv arbejder med stoffet - i
samarbejde med andre. Derfor er projektarbejdet dominerede
på 1. og 2. semester, hvor den øvrige undervisning løbende
understøtter projektarbejdet og hele tiden er i tæt samspil
hermed. På 3. semester får du lejlighed til at arbejde med
valgfag og/eller tage et projektorienteret forløb ude i
”praksis”. 4. semester er dedikeret til specialet.

Uddannelsens opbygning
SPECIALISERING I
POLITIK OG ANALYSE

SPECIALISERING II
LEDELSE OG FORVALTNING

ECTS

1. SEMESTER
Aktuelt videregående undersøgelsesdesign
Analyse af politiske processer
og policy formulering

Offentlig ledelse og governance

Projektarbejde

5
10
15

2. SEMESTER
Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse
Komparativ og international politik

Innovation og forandring
i komparativt perspektiv

Projektarbejde

5
10
15

3. SEMESTER
Valgfag og herunder projektorienteret forløb

30

4. SEMESTER
Speciale
Specialiseringerne oprettes i det omfang, der er tilstrækkeligt antal studerende.

Du finder flere informationer om uddannelsen på:
www.aau.dk/uddannelser/kandidat/politik-administration
herunder om optagelses- og adgangskrav.
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