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/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/interaktive-tavler/
Relevance:

UNI

33%

Interaktive tavler Lyt Generelt Interaktive tavler (Active Boards) Ud over de gennemprøvede tekniske hjælpemidler har
Europa-Universität Flensburg indført interaktive tavler (Active Boards) samt dokumentkameraer. I det følgende finder du
informationer om tavlerne, anvisninger, kursusbilag, kontaktpersoner m.m. Vi glæder os til en intensiv benyttelse og til din
feedback. Kort info 16 Active Boards på universitetet Rum (se Auditorieteknik ) Nøgle til styringsskab udlånes hos:

Interaktive tavler
/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/interaktive-tavler/
Relevance:
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Search

33%

Interaktive tavler Lyt Generelt Interaktive tavler (Active Boards) Ud over de gennemprøvede tekniske hjælpemidler har
Europa-Universität Flensburg indført interaktive tavler (Active Boards) samt dokumentkameraer. I det følgende finder du
informationer om tavlerne, anvisninger, kursusbilag, kontaktpersoner m.m. Vi glæder os til en intensiv benyttelse og til din
feedback. Kort info 16 Active Boards på universitetet Rum (se Auditorieteknik ) Nøgle til styringsskab udlånes hos:
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Studiport & HIS-moduler

europa und völkerrechte
europa universität find

/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/studiport-his-moduler/

flensburg ins kom mail op

Relevance:

studien studier studies

Studiport og yderligere HIS-moduler (Campus-Management-System) Lyt Generelt Til støtte for administrationsforløbene
anvendes der på Europa-Universität Flensburg diverse produkter fra HIS GmbH. Software'en fra HIS GmbH er et såkaldt
Campus-Management-System og tjener til illustration af forretningsprocesserne [...] online-ydelser (Studiport, administration
af undervisningsforanstaltninger, ansøgningsportal) Softwarepakken QIS/LSF anvendes på Europa-Universität Flensburg
blandt andet til visning

uni flensburg moodle

34%

Profil af Europa-Universitetet Flensborg
/dk/portal-presse-und-oeffentlichkeit/infomaterial/profil-af-europa-universitetet-flensborg/
Relevance:

80%

Profil af Europa-Universitetet Flensborg Lyt Europa-Universitet Flensborg Tysklands nordligste universitet er et ungt
universitet [...] direkte ved grænseområdet til Kongeriget Danmark, midt i en maritimt præget region. Fagspektrum og
studieforløb Fagspektret ved Europa-Universitet Flensborg omfatter humaniora og teologier [...] - og medievidenskaber,
Europavidenskaber, sportsvidenskaber, økonomi-, samfunds- og socialvidenskaber. Hovedvægten ligger på
læreruddannelsesområdet samt på international management. Europa

Efter- og videreuddannelse
/dk/portal-laereruddannelsen/efter-og-videreuddannelse/
Relevance:

57%

Efter- og videreuddannelse Lyt EULE (Institution for undervisningsudvikling, læringskultur og evaluering) har et omfangsrigt
efter- og videreuddannelsestilbud til lærerstuderende og lærere. Som fælles institution for IQSH og Europa-Universität
Flensburg knytter EULE således læreruddannelsens faser sammen for at udvikle skræddersyede [...] med Europa-Universität
Flensburgs Center for videnskabelig videreuddannelse (ZWW) udvikler ZfL derudover videreuddannelsesforløb til
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pædagogiske fagpersoner og universitetsdidaktiske

Hvem vi er
/dk/center-for-laereruddannelse/hvem-vi-er/
Relevance:

34%

Om Centret for Læreruddannelse (ZfL - Zentrum für Lehrerinnen- og Lehrerbildung) Lyt ZfL er en central videnskabelig
institution på Europa-Universität Flensburg, der støtter og institutionelt styrker uddannelsen af lærerkræfter samt deres efterog videreuddannelse på tværs af fagene. For at fremme professionaliseringen af kommende og erhvervsaktive lærere, påtager
ZfL sig specielle opgaver på følgende områder: Studium og undervisning , Forskning og udvikling , Efter- og videreuddannelse
og Samarbejde

E-Learning (moodle)
/dk/zimt-website/services/services-for-studerende/e-learning-moodle/
Relevance:

34%

E-Learning (moodle) Lyt Hvad er Moodle? Moodle (udtales med et rigtigt "u") er en computerbaseret læringsplatform på
Open-Source-Basis. Den byder på muligheder for støtte til kooperative undervisnings- og læringsmetoder og anvendes i
mange foranstaltninger på Europa-Universität Flensburg. Moodle 2.x (ny)

Hvem vi er - Afdelingen for pædagogik
/dk/afdelingen-for-paedagogik/hvem-vi-er-afdelingen-for-paedagogik/
Relevance:

34%

Hvem vi er - Afdelingen for pædagogik Lyt Afdelingen for pædagogik er sammensat af arbejdsområderne empirisk
uddannelsesforskning, barndoms- og ungdomsforskning, kønsforskning og voksenuddannelse/videreuddannelse. Vores team
består af 4 professorer samt 7 videnskabelige medarbejdere. Afdelingens medarbejdere underviser i de skoleorienterede
studieforløb og har ansvar for den pædagogiske Master uden for skoleområdet, "Uddannelse i Europa" (Education in Europe)
samt det udgående diplomstudieforløb Pædagogik

God videnskabelig praksis
/dk/portal-forskning/god-videnskabelig-praksis/god-videnskabelig-praksis/
Relevance:

56%

henvende sig til i spørgsmål om god videnskabelig praksis og i spørgsmål om formodet upassende videnskabelig adfærd. På
Europa-Universität Flensburg varetages denne funktion af Prof. Dr. Anne Reichold.

Studenterinitiativer
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/studenterinitiativer/
Relevance:

34%

indenfor og udenfor universitetet. På Europa-Universität Flensburgs campus findes der for det meste initiativer på tværs af
universitetet: CampusTheater På campussen [...] under et fælles motto. Konceptuelt støttes vi af Europa-Universität
Flensburgs afdeling "Fremstillende spil". I sommersemester 2014 mødes vi hver uge: om mandagen fra kl. 16.00 og om
fredagen fra kl [...] . Foreningen econautic e.V. tilbyder studerende ved Europa-Universität og Faghøjskolen Flensburg chancen
for at omsætte de tilegnede teoretiske kundskaber fra studiet til praksis gennem spændende projekter
<< First < Previous

Tilbage til sidens begyndelse

Sidenr. 12500

1234567

Next > Last >>

14-05-2018

2/3

© 2020 Europa-Universität Flensburg (EUF)

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

3/3

