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

34%

: Litteratur Lingvistik Kulturelle studier Mediestudier Kunst & Visuel Kultur Business studies Institutter: Institut für Sprache,
Literatur und Medien - KSM Studieledelse: Dr [...] Europa-Universität Flensburg KSM-researchgruppen med det formål at
tilbyde et friskt, interdisciplinært kandidatprogram på det nye campus (2002) på Europa-Universität Flensburg, Tysklan
Program [...] , sprog og visuelle medier (kunstarter, mode, film) i tysk-, skandinavisk- og engelsktalende Atlanterhavslande.
KSM tilbyder det eneste kandidat-studieprogram i Europa med denne research

Pædagogik og Empirisk uddannelsesforskning
/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/paedagogik-og-empirisk-uddannelsesforskning/

Frequent searches

E-Mail Spa

Relevance:

33%

beglaubigung an der uni

Pædagogik og Empirisk uddannelsesforskning Lyt Arbejdsområdet empirisk uddannelsesforskning på Europa-Universität
Flensburg beskæftiger sig med teorien om kvalitative rekonstruktive metoder, deres anvendelse og videreudvikling i henhold
til pædagogiske og opdragelsesvidenskabelige problemstillinger. Det empiriske grundlag for det rekonstruktive arbejde er
protokoller fra social praksis, f.eks. transskriptioner af audio- og videografier og observationsprotokoller. Som midtpunkt i
arbejdet med forskning og undervisning står mødet

da e mail email find

Forskning

flensburg mail master

/dk/portal-forskning/

sport sprach studien studies

Relevance:

Bachelor

UNI Veranstaltungen

uni flensburg
moodle
works zimt

100%

Din kontaktperson Vicepræsident for forskning og videnstransfer Forskning ved Europa-Universitet Flensborg Lyt Forskningen
ved Europa-Universitet Flensborg koncentreres om hovedpunkterne uddannelse, økonomiske videnskaber, miljøvidenskaber
med et fokus på det interdisciplinære område, bæredygtig udvikling og interdisciplinære Europastudier. Ved siden af enkelte
aktørers specielle forskningsaktiviteter fremviser forskningen på Europa-Universitet Flensborg en forholdsvis høj grad af
netværkssamarbejde såvel inden

Hvad vi kan gøre for dig
/dk/international/international-center/hvad-vi-kan-goere-for-dig/
Relevance:

80%

Studerende på Europa-Universität Flensburg Studium på Europa-Universität Flensburgs partneruniversiteter
Studiemuligheder i udlandet som Free Mover EU-programmer (Erasmus+) Finansiering og stipendiemuligheder (DAAD,
Fullbright, udlands-BAFöG (tysk lov om studiestøtte), studiekreditter osv.) Undervisningspraktik Praktiske spørgsmål om
udlandsopholdet Internationale studerende og Incomings Første kontakt for forespørgsler fra udlandet fra studerende,
dimittender og overbygningskandidater Vejledning og støtte på stedet Ekskursionsprogram

Centre
/dk/portal-die-universitaet/centre/
Relevance:

94%

på Europa-Universität Flensburg som centrale videnskabelige institutioner: Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und
Public History (frzph) [...] Centre på Europa-Universität Flensburg Lyt Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i
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forskning yderligere. I denne forbindelse [...] over en række centrale institutioner med overvejende servicefunktion.
Forskningscentre Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre. Målsætningen for disse
sammenslutninger

Centre forskning
/dk/portal-forskning/centre-forskning/
Relevance:

71%

Forskningscentre Lyt Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre. Målsætningen for disse
sammenslutninger er først og fremmest at skærpe forskningsprofilen på Europa-Universität Flensburg, at øge chancerne for
succesfuld fund-raising fra tredjepart og fremme universitetets profildannelse. Professorer og videnskabelige [...] Centrale
videnskabelige institutioner Derudover er der for tiden etableret følgende forskningsinstitutioner på Europa-Universität
Flensburg som centrale videnskabelige institutioner

Lærerembede på erhvervsskoler
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/laererembede-paa-erhvervsskoler/
Relevance:

56%

Lærerembede på erhvervsskoler - Vocational Education (M.Ed.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde
for hele det Europa-Universität. - Læs mere! (på tysk) Flyer Flyer Grad: Master of Education Studieområder: erhvervsmæssig
fagretning alm. uddannende undervisningsfag erhvervspædagogik Institut: Institut for Erhvervsuddannelser Arbejde og
Teknik ( biat ) Studieledelse: Normal studietid: 4 semestre, 120 LP Sprog: tysk
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

Studium & Lære
/dk/biat/studium-laere/
Relevance:

33%

i erhvervsuddannelsen. Ligeledes studeres der aspekter ved sammenligningen af erhvervsuddannelsessystemer i Europa og i
verden og centrale erhvervsuddannelsesteorier, der er vigtige for en moderne undervisning ved

At studere teknik
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/at-studere-teknik/
Relevance:

33%

blanding af teamwork og individuelle arbejdsfaser meget lovende karrieremuligheder i og uden for skolen Hvor får jeg
yderligere informationer? Europa-Universität Flensburg

EUM Udviklingslande
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/eum-udviklingslande/
Relevance:

57%

EUM (Energi- og Miljømanagement) Udviklingslande (M.Eng.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde
for hele det Europa-Universität. - Læs mere! (på tysk) Hovedfakta Hovedfakta Akademisk kvalifikation: Master of Engineering
in Energy and Environmental Management (Industrial Engineer [...] , der Informatik, der Naturwissenschaften und der
Mathematik e.V.) Struktur Uddybelse Specialet Energy and Environmental Management in
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
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