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SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, ENGELSK:

OPNÅ STÆRKE KOMPETENCER 
INDEN FOR INTERNATIONAL POLITIK, 
KULTUR OG ENGLESK SPROG
At fungere på et globalt arbejdsmarked kræver viden om politik, historie, kultur og  
engelsk sprog. Det kræver også interkulturel forståelse og evne til etisk stillingtagen. 
Denne baggrund opnår du på bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier,  
engelsk (Language and International Studies, English (LISE)), ved Aalborg Universitet (AAU).

LISE-uddannelsen forbereder dig på at arbej-
de professionelt med en række internationale 
og globale problemstillinger, og giver dig 
muligheden for at arbejde på engelsk gennem 
alle uddannelsens semestre. Uddannelsen 
kombinerer fagområderne international 
politik, internationale organisationer og 
interkulturel kommunikation med avancerede 
engelskfærdigheder, så du kan varetage en 
lang række jobfunktioner nationalt og interna-
tionalt, i offentlige og private organisationer.

LISE forbereder dig på at kunne forsætte din 
uddannelse inden for en række af kandidat-
programmer på AAU, i Europa og Skandinavi-
en eller andre steder verden over. Du vil både 
kunne søge ind på uddannelser med fokus på 
udvikling, internationale relationer og regio-
nale studier og på uddannelser med fokus på 
international kultur og kommunikation.

KANDIDATMULIGHEDER
LISE forbereder studerende på at fortsætte på 
en kandidatuddannelse inden for emner, som 
spænder fra international politik til interna-
tionale kulturelle relationer og international 
kommunikation.

De studerende, som vælger at tage deres 
kandidatuddannelse på Aalborg Universitet, 
vælger typisk at studere videre på én af føl-
gende uddannelser: Culture, Communication 

and Globalization (Kultur, Kommunikation og 
Globalisering), Development and International 
Relations (Udvikling og Internationale Relati-
oner), European Studies (Europæiske Studier) 
eller Tourisme (turisme). Mange tager deres 
kandidatuddannelse på et udenlandsk univer-
sitet. Blandt disse studerende tager de fleste 
en kandidatuddannelse inden for international 
politik, international udvikling eller interkultu-
rel kommunikation

JOB OG KARRIERE: Lise forbereder dig til 
internationalt orienterede karriereforløb
LISE giver et solidt fundament for en række 
forskellige, internationalt orienterede karriere-
forløb, peger kandidatuddannelsen frem mod 
et konkret arbejdsmarked. Det kan dreje sig 
om offentlige institutioner (fx ministerier eller 
kommuner), internationale organisationer eller 
private virksomheder. Næsten alle kandidat-
uddannelser indeholder et praktiksemester, 
som giver dig mulighed for at få erfaring med 
og skabe kontakt til den type organisation, du 
gerne vil arbejde indenfor.

I forlængelse af LISE-uddannelsen og en 
relevant kandidatuddannelse arbejder tidligere 
studerende inden for en lang række forskellige 
organisationer, fx internationale humanitære 
og politiske organisatione (NGOer, EU eller 
andre mellemstatslige organisationer) eller 
private eller offentlige virksomheder.
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