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Searched for "Bachelor". Found 17 results in 8 milliseconds. Displaying results 11 to 17 of 17.
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Lærerprofessionen
/dk/portal-laereruddannelsen/laererprofessionen/
Relevance:

85%

Bewerbung Lyt Bewerbung An der Universität Flensburg können Sie sich ausbilden lassen zur Lehrkraft an Grundschulen , an
Gemeinschaftsschulen , an Sonderschulen und an beruflichen Schulen . Für ein Studium an der Universität Flensburg mit dem
Berufsziel Lehrerin oder Lehrer bewerben Sie sich online für den Studiengang Bachelor of Arts Bildungswissenschaften,
beziehungsweise, sofern Sie bereits einen Bachelor absolviert haben und nun nach Flensburg wechseln möchten, für einen
Master of Education

Uddannelsesvidenskaber
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/bachelor/uddannelsesvidenskaber/

Frequent searches
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Relevance:

83%

Uddannelsesvidenskaber (B.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität.
- Læs mere! (på tysk) Flyer Flyer Grad: Bachelor of Arts (B.A.) Studieområder: to fag (se også Fagkombinationer )
Delstudieforløb Pædagogik Institut: Center for Læreruddannelse ( ZfL ) Studieforløbsledelse: Prof. Dr. Horst Biedermann
Normal studietid: 6 semestre, 180 CP Sprog: overvejende tysk Studiestart: hvert
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

uni flensburg
moodle

Studium og undervisning

works

Relevance:

/dk/velkommen/studium-og-undervisning/
52%

Studium og undervisning Lyt Afdelingen Skolepædagogik engagerer sig intensivt i samtlige studieforløb. Linket " Instituts-Info
om Studiet " leder videre til informationer om studieforløbene i Bachelor-delstudieforløbet Pædagogik samt til Masterstudieforløbene Grundskole og Enhedsskole, til den aktuelle fortegnelse over forelæsninger, til praktikker til E-Learning og til
yderligere informationer omkring studiet. Linket " Henvisninger til videnskabeligt arbejde " giver

Promovering i Flensborg
/dk/portal-forskning/af-naeste-generation/promovering-i-flensborg/
Relevance:

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

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

Hvem vi er - Instituttet for pædagogik
/dk/erziehungswissenschaften/hvem-vi-er-instituttet-for-paedagogik/
Relevance:

51%

Hvem vi er - Instituttet for pædagogik Lyt Instituttet for pædagogik er sammensat af afdelingerne pædagogik,
skolepædagogik og psykologi. Vores team består af 7 professorer og 20 videnskabelige medarbejdere. Instituttet deltager i
uddannelsen af fremtidige lærere samt pædagoger, der virker uden for skoleområdet. Dermed er det involveret i de
skolemæssige Bachelor- og Masterstudieforløb, den pædagogiske Master uden for skoleområdet "Uddannelse i Europa"
(Education in Europe) samt diplomstudieforløbet Pædagogik (udgående).

Profil
/dk/international/europa-universitaet/profil/
Relevance:

84%

I Europa-Universitäts profil kan man læse mere om den europæiske dimension i undervisnings- og forskningshovedpunkterne.
Studium og undervisning Lyt Tysk-dansk samarbejde og studieforløb Internationalt mobilitetsvindue i alle Bachelorstudieforløb Bachelor-studieforløb European Cultures and Society Master-studieforløb European Studies Master-studieforløb
Uddannelse i Europa Obligatorisk udlandspraktik i Master-studieforløb kultur - sprog - medier Forskning Europaprofessorater
(Europaforskning
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