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Informationer om programmet KSM

Ansøgningsperiode MA
"Kultur - Sprache Medien" startende i
efterårssemesteret 2020
VIGTIGT: Ansøgningsfasen for
tildeling af studiepladser i
efterårssemesteret 2020/21 måtte
udsættes på grund af den aktuelle
situation og vil nu finde sted fra 15.
juni til 20. august 2020. Ansøgninger,
der modtages i denne periode,
undersøges regelmæssigt, og der
foretages regelmæssigt optagelser. Vi
ser frem til dig!
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Velkommen til siderne af programmet KSM
Lyt
KSM-konceptet har været effektivt i Tyskland og Danmark som et vellykket, fælles
studieprogram siden 1997 med tilbud om fælles afslutningseksamener på BA-,
Diplom- og MA-niveauer. Programmet har gjort det muligt for over 400 EU- og
internationale studerende at fuldføre deres første eller anden afslutningseksamen.
I 2005 dannede institutterne for engelsk, tysk, dansk og humaniora ved EuropaUniversität Flensburg KSM-researchgruppen med det formål at tilbyde et friskt,
interdisciplinært kandidatprogram på det nye campus (2002) på EuropaUniversität Flensburg, Tyskland.
Toårigt, fuldtids kandidatstudium gennem seminarer, foredrag, projekt,
præsentation og eksaminering (ECTS: 120 credits). KSM-Mastergraderne fokuserer
på studiet af kulturel modernitet i sprog og litteratur samt kultur, kunst, tekstiler,
medier og business studies ved grænsefladerne Østersø-, Nordsø- og
Nordatlanterhavszonerne. Credits opnås ved research-orienteret kandidatstudier
af kulturen, litteraturen, sprog og visuelle medier (kunstarter, mode, film) i tysk-,
skandinavisk- og engelsktalende Atlanterhavslande. KSM tilbyder det eneste
kandidat-studieprogram i Europa med denne research-konstellation.
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Information til
dimittender
Dimittender, der ønsker at blive
informeret om begivenheder og
aktuelle udviklinger af
studieprogrammet KSM uden
regelmæssigt at besøge
hjemmesiden, har mulighed for at
blive registreret i en mailingliste, især
for kandidater. For at blive medtaget
på postlisten, send blot en mail til
ksm [at] uni-flensburg.de.
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