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BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 
 
Akademiuddannelsen i beskæftigelse 
 
Obligatoriske fag 
• Organisering af beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (10 ECTS) 
 
 
Valgfrie fag 
• Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Unge og voksnes valg og valgprocesser (10 ECTS) 
• Mentor inden for beskæftigelsesområdet (10 ECTS) 
• Virksomhedsservice og jobformidling (10 ECTS) 
• Jobcenterets rolle i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Sygefraværsindsatsen (10 ECTS) 
• Ungeindsatsen (10 ECTS) 
• Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
 
AMU-kurser 
 
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 dag 
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan   2 dage 
45366 Kommunikation i teams    3 dage 
44853 Kommunikation og konflikthåndtering – service  3 dage 
47189 Online kundeservice og –rådgivning   2 dage 
 
Diplomuddannelsen i beskæftigelse 
 
Obligatoriske moduler 
• Videnskabsteori og metode (10 ECTS), hvor du bl.a. får viden om kvalitative og kvantitative 

undersøgelsesmetoder samt kendskab til relevant forskning samt evaluering og validering af 
viden. 

• Beskæftigelse og samfund (5 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedets 
historiske udvikling, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling samt relationen mellem 
beskæftigelses- og socialpolitik. 

• Beskæftigelse og organisation (10 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedsmodeller, 
organisationsteori, moderniseringsprocesser samt redskaber til arbejdsmarkedsovervågning. 

 
Valgfrie moduler 
• Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag (10 ECTS) 
• Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Mentor i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Projektstyring (10 ECTS) 
• Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Sygefravær (10 ECTS) 
• Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
• Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS) 
 



KOMMUNIKATION OG FORMIDLING 
 

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling 
 
Obligatoriske moduler 
• Kommunikation i praksis (10 ECTS) 
• Strategisk kommunikation (10 ECTS) 
 
Uddannelsens retningsspecifikke moduler 
• Fundraising i praksis (10 ECTS) 
• Strategisk fundraising (10 ECTS) 
 
Valgfrie moduler 
• Global kommunikation (5 ECTS) 
• Online kommunikation (10 ECTS) 
• Pressehåndtering i praksis (10 ECTS) 
• Præsentationsteknik (5 ECTS) 
• Skriftlig kommunikation (5 ECTS) 
• Sociale medier (10 ECTS) 
• Visuel kommunikation (5 ECTS) 
• Videokommunikation (5 ECTS) 
• Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS) 
 
AMU-kurser 
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde  1 dag 
44853 Kommunikation og konflikthåndtering – service   3 dage 
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer    2 dage 
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug    2 dage 
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning    2 dage 
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen    3 dage 
47301 Tekster til nettet     2 dage 
 

ØKONOMISTYRING 
 

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring 
 
Obligatoriske fag 
• Erhvervsøkonomi (10 ECTS) 
• Økonomistyring i praksis (10 ECTS) 
 
Valgfrie fag 
• Global økonomi (10 ECTS) 
• Regneark til økonomistyring (10 ECTS) 
• Statistik (10 ECTS) 
• Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS) 
 
AMU-kurser 
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram   2 dage 



40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen   2 dage 
40008 Årsafslutning af bogholderiet    2 dage 
40750 Præsentation af tal i regneark    1 dag 
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  2 dage 
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering  2 dage 
40044 Udarbejdelse af budgetkontrol    2 dage 
 
Regneark og tekstbehandling 
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark   1 dag 
40750 Præsentation af tal i regneark    1 dag 
40754 Anvendelse af pivot-tabeller    1 dag 
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram   1 dag 
 

HR 
 

Akademiuddannelsen i HR 
 
Obligatoriske fag 
• Den strategiske HR-funktion (10 ECTS) 
• Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS) 
• Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS) 
 
Valgfrie fag 
• Personalejura (10 ECTS) 
• HR’s servicering af linjeledelsen (10 ECTS) 
• HR i en global og mangfoldig verden (5 ECTS) 
• Samtalen som redskab (10 ECTS) 
• Rekruttering (5 ECTS) 
 
AMU-kurser 
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning   2 dage 
40388 De svære samtaler – procedurer og værktøjer   2 dage 
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver  1 dag 
47647 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær  1 dag 
 
Diplomkursus 
• Lederkommunikation - Det personlige lederskab (5 ECTS) 
 

LEDELSE 
 

Akademiuddannelse i Ledelse 
 
Obligatoriske fag 
• Ledelse i praksis (10 ECTS) 
• Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS) 
• Det strategiske lederskab (10 ECTS) 



 
Valgfrie moduler 
• Arbejdsmiljø (10 ECTS) 
• Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS) 
• Coaching i organisationer (10 ECTS) 
• Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS) 
• Filosofi i ledelse (10 ECTS) 
• Forandringsledelse (10 ECTS) 
• Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS) 
• Human resource management (10 ECTS) 
• Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS) 
• Lean-ledelse i praksis (10 ECTS) 
• Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS) 
• Lederens forretningsforståelse (10 ECTS) 
• Mediation (10 ECTS) 
• Personalejura (10 ECTS) 
• Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS) 
• Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS) 
• Procesfacilitering (5 ECTS) 
• Projektstyring i praksis (10 ECTS) 
• Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS) 
• Teamledelse (5 ECTS) 
• Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS) 
 
AMU-kurser 
40594 Projektledelse     3 dage 
47754 Mødeledelse     1 dag 
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser  2 dage 
 
Diplomkursus 
• Ledelse og medarbejdere – den professionelle relation (5 ECTS) 

IT 
 

Akademiuddannelsen i informationsteknologi 
 
Obligatoriske fag 
• Programmering (5 ECTS) 
• Cloud (5 ECTS) 
• Databaser (5 ECTS) 
• It-sikkerhed (5 ECTS) 
 
Retningsbestemte obligatoriske moduler 
• Systemudvikling (5 ECTS) 
• Videregående programmering (10 ECTS) 
• Virtual Reality programmering (10 ECTS) 
• Web-programmering client side (5 ECTS) 
• Web-programmering server side (5 ECTS) 
• Videregående systemudvikling (5 ECTS) 



• Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS) 
• Web-programmering client side (5 ECTS) 
• Web-programmering server side (5 ECTS) 
• ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS) 
• Automation og videregående scripting (10 ECTS) 
• Virtual Reality programmering (10 ECTS) 
• Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS) 
• Internet of Things (10 ECTS) 
• Videregående programmering (5 ECTS) 
• Videregående It-sikkerhed (5 ECTS) 
• Programmering af mobile enheder (5 ECTS) 
• Distribueret programmering (5 ECTS) 
• Videregående database (5 ECTS) 
• Embedded software (5 ECTS) 
• Modellering (5 ECTS) 
• Infrastrukturarkitektur (5 ECTS) 
• Problem and Change Management (5 ECTS) 
• Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS) 
• Avanceret programmering (10 ECTS) 
• Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented 

Reality (10 ECTS) 
• Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented 

Reality (10 ECTS) 
 

AMU-kurser 
47976 Håndtering af personoplysninger    3 dage 

SOCIALT ARBEJDE 
 

Akademiuddannelsen i socialt arbejde 
 
Obligatoriske fag 
• Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling (10 ECTS) 
• Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde (10 ECTS) 
• Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (10 ECTS) 
 
Uddannelsens valgfrie fag er: 
• Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (10 ECTS) 
• Socialt arbejde med udsatte grupper (10 ECTS) 
• Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (10 ECTS) 
• Teorier og metoder i det gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (10 ECTS) 
• Socialt arbejde med demente borgere (10 ECTS) 
• Omsorg for den demente borger (10 ECTS) 
 
Retningsspecifikke fag på psykosocialt arbejde: 
• Psykosociale dobbeltproblematikker (10 ECTS) 
• Bio-psyko-social rehabilitering (10 ECTS) 
 



INNOVATION 
 

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion 
 
Obligatoriske fag: 
• Anvendt økonomi (5 ECTS) 
• Organisering (5 ECTS) 
• Projektledelse (10 ECTS) 
 
Retningsbestemte obligatoriske moduler: 
• Innovationsledelse (10 ECTS) 
• Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS) 

• Produktionsoptimering (10 ECTS) 
• Kvalitetsoptimering Six Sigma (10 ECTS) 
 
Uddannelsens valgfrie fag er: 
• Forretningsmodeller (5 ECTS) 
• Iværksætteri i praksis (10 ECTS) 
• Konstruktion (10 ECTS) 
• Kvalitet/miljø/sikkerhed (10 ECTS) 
• Kvalitetsdeltagelse (5 ECTS) 
• Materialestyring (10 ECTS) 

• Miljø og sikkerhed (5 ECTS) 
• Produktionsplanlægning (10 ECTS) 
• Produktledelse (5 ECTS) 
• Produktudvikling (10 ECTS) 
• Teknisk dokumentation (5 ECTS) 
• Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS) 
• Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS) 

NYTTIGE LINKS 
 

Inspiration til kurser og uddannelse 
www.amukurs.dk 
www.ug.dk 
www.audiplom.dk 
www.bygovenpaa.dk 
 
Tilmelding til AMU 
www.efteruddannelse.dk 
 
Arbejdsgiveren kan søge 
www.veug.dk 
www.svu.dk 
 
www.kooperationen.dk 
www.hk.dk    
 

www.amukurs.dk
www.ug.dk
http://www.audiplom.dk/
www.bygovenpaa.dk
http://www.efteruddannelse.dk/
www.veug.dk
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