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Hvad vi tilbyder
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/central-studievejledning/hvad-vi-tilbyder/
Relevance:

84%

-Universität Flensburg: Bachelor- og Masterstudieforløb samt Promotion Opbygning, indhold, krav og kvalifikationsmål for
studieforløb, mulige fagkombinationer Grundorientering om erhvervs [...] og udformning af dit studium (på tværs af fagene)
om lærings- og arbejdsteknikker i studiet ved forberedelsen til eksamener, eksamensproblemer i vanskelige studiesituationer
i overgangen Bachelor [...] /studerende om specielle emner, f.eks. stipendier introduktionsuge for Bachelor/Master-første
semester netværksarbejde : specielle tilbud til vejledere Vi glæder os til at høre fra dig!
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Frequent searches
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/dk/portal-forskning/af-naeste-generation/promovering-i-flensborg/
Relevance:

beglaubigung an der uni da
e mail

Promovering i Flensborg

79%

: Europa-Universität Flensburgs profil Det forholdsvis lille Europa-Universität Flensburg frembyder i dets akkrediterede
Bachelor- og Master-studieforløb hovedpunkterne uddannelses
Denne side i andre områder
Studieninteressierte
International

Oversigt over studieforløb
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/oversigt-over-studieforloeb/
Relevance:

49%

Oversigt over studieforløb Delstudieforløbet Teknik forbereder sine dimittender først og fremmest til en løbebane som
tekniklærer på grund-, enheds- eller specialskoler. I denne forbindelse skal der bestås to studieforløb, der fører til
afslutningseksamenerne "Bachelor of Arts" (6 semestre) og "Master of Education" (4 semestre). I hvert af disse studieforløb
kan faget "Teknik" studeres (delstudieforløbet "Teknik"). "Teknik" som delstudieforløb Teknik kan studeres som
delstudieforløb i forbindelse med følgende studieforløb: Studieforløb Eksamen Start

Skolepraktik
/dk/center-for-laereruddannelse/praktikumsbuero/skolepraktik/
Relevance:

50%

tilbyder temaer til Bachelor- eller Masterdisputats. Ved interesse henvend dig venligst pr. mail til gabriele.asmussen(at)uniflensburg.de Downloads [...] til Bachelor of Arts Uddannelsesvidenskaber udfører to praktikker: Hjælpelærerpraktikken (ALP) i
de to første semestre og fagpraktikken (FAP) i fjerde Bachelorsemester. B.A. Formidlingsvidenskaber B.A.
Vermittlungswissenschaften Studerende på studieforløbet Bachelor of Arts Formidlingsvidenskaber med PO 2009 finder
informationer om P3 under det aktuelle fagpraktik (FAP).

European Cultures and Society
1/2

/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/bachelor/european-cultures-and-society/
Relevance:

81%

Læs mere! (på tysk) Hovedfakta Hovedfakta Akademisk grad Bachelor of Arts (B.A.) Studieområder Socialvidenskaber
Kulturvidenskaber [...] 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 [...] 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
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

Højskole
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/hoejskole/
Relevance:

52%

Højskole Lyt Projektets karakteristika Projektets navn Dato Målgruppe Dansk Naturvidenskabsfestival 2012 & 2013 Elever fra
Haderslev og Åbenrå, studerene fra UCSYD fra fakultetet Ernærings- og sundhedsbachelor Udveksling af studerende UCSYD og
Universitet Flensborg 13.6.2013 Studieworkshop: Besøg af studerende fra UCSYD (fakultet Ernærings- og sundheds-bachelor)
hos studerende fra Universitetet Flensborg (Fakultet Ernærings– og forbrugerdannelse).

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

46%

Kogning med friske fødevarer og "Thermomixen" Lyt Projektets karakteristika Projektets navn: Kogning med friske fødevarer
og "Thermo

Bevægelsesrig læring
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/folkehoejskoleprojekter/bevaegelsesrig-laering/
Relevance:

46%

Bevægelsesrig læring Lyt Projektets karakteristika VHS navn: VHS Schleswig Projektets navn: Bevægelsesrig
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