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Searched for "bachelor". Found 19 results in 20 milliseconds. Displaying results 1 to 10 of 19.
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Profil
/dk/afdeling-for-arbejds-og-organisationspsykologi/profil-personer/profil/
Relevance:

50%

uddannelse (IIM). I Bachelor-studiet på IIM får de studerende et overblik over arbejdspsykologien og
organisationspsykologien, som kan blive uddybet gennem øvelser og en psykologisk orienteret [...] politisk eller kulturelt
engagement osv.). Inden for disse temaområder er der fortrinsvis mulighed for at udarbejde Bachelor- og Masteropgaver eller
medvirken som studentermedhjælper. Vores forskning [...] og konsultationer. Derudover bliver en stor del af Bachelor- og
Masteropgaverne skrevet i samarbejde med virksomheder og organisationer. I fordybelsen får de studerende omfattende
kundskaber og kompetencer

Studium & Lære

Frequent searches

/dk/biat/studium-laere/

E-Mail UNI bachelor

Relevance:

beglaubigung an der uni da
e
mail
find

email

49%

enhver eksamen, der er erhvervet på et universitet eller en faghøjskole og som svarer til diplom-, bachelor- eller også
mastereksamen med den erhvervsfaglige linje elektroteknik, køretøjsteknik

Oversigt over studieforløb

flensburg internationales mail

/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/oversigt-over-studieforloeb/

master model spa sprach

Relevance:

studien studies

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

uni flensburg
moodle
works zimt

49%

International Management
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/bachelor/international-management/
Relevance:

85%

International Management (B.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det EuropaUniversität. - Læs mere! (på tysk) Flyer Flyer Grad: Bachelor of Arts (B.A.), B.A. int. Studieområder Der tilbydes to sproglige
hovedområder: Dansk (tysk-dansk dobbeltgrad Bachelor of Arts / B.A. int. ) Spansk (Grad Bachelor of Arts) Institut:
Internationalt Institut for Management og økonomisk Uddannelse (IIM) Studieledelse: Prof. Dr
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

EUM i industrilande
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/eum-i-industrilande/
Relevance:

80%
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Viden på relevante områder · Grundlæggende viden (som regel tema for Bachelor-studiet) · Fagspecifik fordybelsesviden ·
Fordybelsesviden på tværs af fagene Faglige
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

SPA (eksamenskontor SPA)
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/spa-eksamenskontor-spa/
Relevance:

81%

er ansvarligt for følgende anliggender: Tilmelding af Bachelor- og Masteropgaver Tilmelding til repetitioner af hjemmeopgaver
Ved skift af universitet: Forsinket tilmelding til prøver Udstedelse
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Studieforløb
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/
Relevance:

100%

Bachelor of Arts Studieforløb Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität. Læs mere! (på tysk) Studieforløb Titel Start Undervisningssprog Kommentar Uddannelsesvidenskaber B.A. ViSe tysk
NC/fagliste International Management B.A. ViSe tysk, engelsk
Denne side i andre områder
International
International

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

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

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).
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