Universitetets hjemmeside

Studieforløb

Hurtig adgang

Søgebegreb / sidenr.

Campusliv

Universitetets hjemmeside
Promovering
Gæstestudium

Dansk

Studieforløb European Cultures and Society

European Cultures and Society (B.A.)
Lyt
Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität. - Læs mere! (på tysk)

Hovedfakta
Akademisk grad

Studieområder

Bachelor of Arts (B.A.)
Socialvidenskaber
Kulturvidenskaber
Økonomiske videnskaber
European Studies

Institut

Interdisciplinary Institute of Environmental, Social and Human Sciences

Ansvarlig for program

For hvert studieprogram er der en studieleder, der kan findes på denne liste.

Normal
kursusvarighed

6 semestre

Undervisningsmedium engelsk
Sproglige krav

Tilstrækkeligt kendskab til det engelske sprog (svarende til niveau B2 i the Common European
Framework of Reference for Languages, CEFR)(den fælles europæiske ramme og reference for
sprog).

Semesterstart

Hvert vintersemester

Optagelse

For detaljeret information se her og optagelseswebsite (klik på "application requirements").

Studiegebyr

Intet studiegebyr, men enrolment and semester fees gælder.

Informationsbrochure PDF til download

Akkreditering

Akademisk profil og studiemål
B.A. European Cultures and Society (EUCS) er et engelsksproget, interdisciplinært studieprogram med fokus de kulturelle og
sociale videnskaber i Europa.
Empiriske forskningsmetoder såvel som hermeneutiske metoder for kritisk tænkning gør det muligt for studerende at arbejde
under interdisciplinære forhold.
En af de karakteristiske egenskaber gennem hele dette program er dets projektbaserede anvendelse af videnskabelig viden
inden for områderne forskning, journalistik, kunst og scenografi, eller iværksætteri, der forbereder de studerende til at
håndtere de praktiske udfordringer i deres fremtidige karrierer.
I lighed med en international B.A., hvor al undervisning foregår på engelsk, kræver programmet gennemførelse af et semester i
udlandet.
Det er obligatorisk at gennemføre et semester i udlandet hos et af vores adskillige internationale
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partneruniversiteter.
I løbet af det udenlandske semester vil du udvikle dine sprogfærdigheder samt interkulturelle
kommunikationskompetencer.

Overblik

Forklaringer

Introduktionsfase (1 og 2 semestre):
• Området "Topics and Disciplines" dækker over en introduktion til Europa fra de disciplinære perspektiver i filosofi,
kultur, uddannelse, kunst og medier såvel som sociologi, politik, økonomi, geografi og europæiske ret.
• Området "Doing Europe" fokuserer på forskningsmetoder samt en første introduktion til projektområderne
journalistik, kunst og scenografi, samt iværksætteri.

Udviklingsfase (3 og 4 semestre):
• Området "Topics and Disciplines" er opdelt i to forskellige specialiseringsemner: "European Cultures" eller
"European Society," hvoraf de studerende hovedsageligt fokuserer på den ene, mens de stadig opretholder en vis
kontakt med den anden.
• Området "Doing Europe" drejer sig om projekter med relevante emner, relateret til Europa, som kan
implementeres via udvalgte områder af de fire, der er til rådighed: forskning, journalistik, kunst og scenografi, eller
iværksætteri. Derudover indgår forskningsmetoder.

Uddybelsesfase (5 og 6 semestre):
• På området "Topics and Disciplines" uddybes det valgte specialiseringsemne, "European Cultures" eller
"European Society", navnlig gennem den interdisciplinære tilgang til aktuelle problemer og debatter i relation til to
europæiske kulturer eller samfund.
• På området "Doing Europe" lægges der vægt på individuelt arbejde i et af de fire områder til rådighed (forskning,
journalistik, kunst og scenografi, eller iværksætteri).
Det 6. semester er helliget skrivningen af Bachelor-opgaven. I et kollokvium forbereder studerende sig på at
præsentere deres resultater på en konference.
De 4. og 5. semestre er organiseret på en sådan måde, at det bliver lettere for studerende at vælge deres semester i
udlandet i løbet af denne periode. For at gøre integrationen i udlandet lettere opmuntres de studerende til at deltage
i sprogkurserne, der udbydes af Language Center på Europa-Universität Flensburg

Dokumenter
De følgende dokumenter udgør grundlaget for dette studieprogram på Europa- Universität Flensburg:
Europa-Universität Flensburgs eksamens- og studieregler (statutter) for studieprogrammet European Cultures and
Society med den akademiske grad Bachelor of Arts af 1. februar 2016
Bemærk venligst! De relevante dokumenter vedrørende B.A. European Cultures and Society (EUCS) fås kun i den
tyske version.

Professionelle perspektiver
Denne Bachelor tilbyder dig den tekniske og metodiske viden til
enten straks at forfølge en karriere på et voksende arbejdsmarked, der kræver velkvalificerede professionelle folk med et
indblik i specifikke europæiske spørgsmål,
eller til at indskrive sig til et masterprogram.

Direkte indgang til karriere
Jobmuligheder findes i en bred vifte af statslige, ikke-statslige (Ngo’er) eller internationale organisationer, små og
mellemstore virksomheder, teatre, museer, aviser og andre kunst- og medierelaterede institutioner, såvel i den traditionelle
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form som i nye formater.

Potentielle arbejdsområder er:
Statslige og ikke-statslige organisationer
Foreninger, Ngo’er, internationale Ngo’er
EU-institutioner
Messe-design og -management
Museumspædagogik og katalogredigering
Offentligt arbejde
Tjenester relateret til Europa (agentur, konsulentvirksomhed, applikationstjenester osv.)
Skoler og universiteter
Politisk uddannelse / voksenundervisning
Små og mellemstore virksomheder
Politisk rådgivervirksomhed eller ledelsesmedarbejder i virksomheder
Konversions- og transformationsprocesser
Kultur- og sprogformidling
Journalistik (journalistskoler, forlag, radio/fjernsynsvirksomheder, nye medier)

Alternativt: Masterprogram
I særdeleshed forbereder B.A. European Cultures and Society (EUCS) dig til et hvilket som helst internationalt
interdisciplinært eller emnerelateret Masterprogram.
Et sådant Masterprogram kan enten følges på Europa- Universität Flensburg eller et hvilket som helst andet universitet
hjemme eller i udlandet. Som et efterfølgende studieforløb er følgende kurser til rådighed på Europa-Universität Flensburg:
M.A. European Studies
M.A. Uddannelse i Europa – Education in Europe
M.A. International Management Studies
M.A. Kultur – Sprog – Medier
Derudover vil Mastergraden gøre det muligt for dig at arbejde på din doktorgrad.

Information og vejledning
Bemærk venligst, at nogle af linkene i nedenstående tabel fører til informationer, der kun fås i den tyske version.
Spørgsmål

Hvem/hvor?

Tysk oversættelse

Beskrivelse

Alle spørgsmål

Studentervejledning
Zentrale
og
Studienberatung (ZSB)
rådgivningsservice

Kontakt denne Service med et hvilket som helst
spørgsmål eller problem du måtte opleve som
kommende eller nuværende studerende!

Optagelse

Optagelseskontor

Zulassungsstelle

Ansøgnings-, udvælgelses- og
optagelsesprocedure

Registrering

Sekretariatkontor

Studierendensekretariat

Studenterstatus. Blandt andet: indskrivning,
genregistrering og orlov

Eksamen

Servicezentrum für
Servicecenter for
Prüfungseksamensspørgsmål
angelegenheiten (SPA)

Examensspørgsmål

Studieprogrammer

Akademisk
rådgivning

Fachberatung zum
Studiengang

Specifikke spørgsmål om studieprogrammer

Internationale
spørgsmål

Internationalt
Center

International Center

Studier i udlandet, fremmedsprogsundervisning,
etc.

Praktikophold

CampusCareer

CampusCareer

Frivillige praktikophold, vejledning og støtte til
karrierestart

Akademisk Skrivning

TextLab!

TextLab!

Uanset om du arbejder på en stil/semesteropgave,
praktikrapport, forslag, Bachelor- eller
Masteropgave, vil du modtage omfattende støtte
og hjælp.

Sociale og
økonomiske
spørgsmål

Socialrådgivning

Sozialberatung

Sociale og økonomiske spørgsmål

Psykologiske
spørgsmål

Psykologisk
rådgivning

Psychologische
Beratung

Støtte i tilfælde af psykologiske problemer
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Studenterrepresentation

Allgemeiner
Generel
Studierenden-Ausschuss
Studenterråd (AStA)
(AStA)

Studenterrepræsentation

Studenterrepresentationer for
specifikke
programmer

Studenterforeninger Fachschaftsvertretungen

Studierelaterede studenter- repræsentationer for
specifikke programmer

Andre spørgsmål

Overblik fra A til Z

Overblik efter emner

Überblick von A-Z

Ansøgning
Vil du gerne ansøge?
Alle informationer vedrørende online-ansøgninger findes her!
Informationer for ansøgere uden afsluttende studentereksamen (Abitur) findes her!

Sproglige kvalifikationer
Bemærk venligst, at du allerede inden slutningen på ansøgningsperioden bør være i besiddelse af et certifikat, hvoraf
det fremgår, at du har tilstrækkeligt kendskab til det engelske sprog.
Mere konkrete informationer vedrørende sprogkravene og det relevante certifikat findes her.

Tilbage til sidens begyndelse
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Feedback

Mobil version Print side Åbn som PDF Kolofon Søg Webmail

Europa-Universität Flensburg
Auf dem Campus 1
24943 Flensburg
Tyskland
Telefon: +49 461 805 02
Fax: +49 461 805 2144
Internet: www.uni-flensburg.de
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