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Informationer om programmet KSM
/dk/ksm-mastergraderne/informationer-om-programmet-ksm/
Relevance:

57%

Profil Profil 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

Råd & Vejledning Til Din Træning
/dk/sportscenter/campusfitnessr/raad-vejledning-til-din-traening/
Relevance:

Frequent searches

1234

62%

Råd & Vejledning Til Din Træning Lyt Vi står ved din side og hjælper dig på din vej til en sundere livsstil. Vores kvalificerede
trænere står til rådighed med deres ekspertise og lægger efter ønske en individuel træningsplan sammen med dig. Det er ikke
nødvendigt at lave en tid til din træningsplan – Du finder til enhver tid en kvalificeret træner i fitnessstudiet som kan hjælpe
dig. Hurtigt, fleksibelt og nemt. That´s the way we live.
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At studere teknik
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/at-studere-teknik/

studien studies

Relevance:

uni flensburg
moodle

har udarbejdet specielle Info-sider for potentielle studerende. Her finder du også informationer om delstudiet Teknologi og
dens didaktik. Vi står gerne til rådighed for dig,

works zimt

58%

Kultur-Sprache-Medien (KSM)
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/kultur-sprache-medien-ksm/
Relevance:

96%

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
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

Adresse og tilkørselsvejledning
/dk/biat/hvem-vi-er/adresse-og-tilkoerselsvejledning/
Relevance:

59%

til B 200, følg derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente. Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem
Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). På højre side

Informationen til studerende
/dk/ksm-mastergraderne/informationen-til-studerende/
1/2

Relevance:

56%

Du kan finde generel information om kurset KSM, er designet til at fungere som en vejledning, når kreditering problemer, osv.
Gå i udlandet KSM-studerende har mulighed for gå i udlandet i løbet af deres 2. eller 3. semester. Oplysninger om
partneruniversiteterne og de nøjagtige procedurer findes på siderne i International Office . Overførsel af point optjent i løbet
af et semester i udlandet KSM studerende, der tilbringer et semester i udlandet som en del af deres KSM Masters og vil overføre
optjent

Workshop Skole ”naturfestival”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-naturfestival/
Relevance:

60%

fra Haderslevs fakultet "Ernæring" bygget flotte informationsstande til børn og andre gæster. Her kunne børnene for det
meste deltage interaktivt og danne sig i alle naturvidenskabens områder. Ved siden [...] . Ved denne tavle skulle børnene
angive, hvor mange sodavandsholdige drikkevarer de drikker om dagen. Alle informationer blev evalueret efter festivallet af
de studerene. Ved siden af tavlen kunne børnene [...] . Et klasseværelse, som især er blevet konstrueret til udveksling af
tankegange. På begge sider af rummet, er der anbragt fjernsyn, som kan tilsluttes til elevernes og lærernes iPads

Workshop skole ”Peer Education”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-peer-education/
Relevance:

59%

Workshop skole ”Peer Education” Lyt 26 repræsentanter fra ti skoler i Danmark og Nordtyskland deltog i en to dages
workshop på Universitetet Flensborg. Særligt glædeligt er, at uddannelsen siden workshoppen bliver supplementeret af et
team af socialrådgiver fra de Flensborgske skoler og centeret for kooperativ opdragelseshjælp. I workshoppens fokus stod
emnet Peer Learning. Med Dr. Barbara Schwaner-Heitmann og Holger Heitmann kunne INTERREG-projektet vinde to meget
erfarende foredragsholdere, som har beskæftiget sig med Peer Learning

Træningsprogram til overvægtige børn og unge samt deres forældre
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/kommunale-projekter/traeningsprogram-til-overvaegtige-boernog-unge-samt-deres-foraeldre/
Relevance:

59%

sportsenheder. Fru Sellmer er børnesygeplejerske og sukkersygerådgiver og ansvarlig for indskolingen, som finder sted alle to
uger ved siden af børneuddannelsen. Studentermedarbejderen Sina Marohn overtager

Kogning med friske fødevarer og ”Thermomixen”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/kogning-med-friske-foedevarer-og-thermomixen/
Relevance:

59%

ved siden af salt og glutamat, igen at kunne værdsætte fødevarerne. Projektbeskrivelse Køkkenmaskinen "Thermomix" fra
firmaet "Vorwerk" bliver indført i "Berufliches Gymnasium’s" 12 [...] mennesker, hvordan man koger med friske fødevarer.
Desuden erhverves kompetencer, som f. eks. læren om fødevarer, forskellige fødevarers bearbejdning, at krydre med friske
urter ved siden af salt og glutamat
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