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Searched for "find". Found 75 results in 12 milliseconds. Displaying results 1 to 10 of 75.
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ZIMT-rådgivende råd

Search narrowed by

/dk/zimt-website/hvem-vi-er/zimt-raadgivende-raad/

- Hjemmeside: Nej
Remove all filters

Relevance:

36%

-rådets medlemmer finder du under fanebladet "Medlemmer" på denne webside.

Narrow Search
Indholdstype
+ Normale websider (74)
+ Person side (1)
Hjemmeside
+ Nej (75)

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

60%

og interkulturel udveksling for alle, der er tilknyttet universitetet. Foranstaltningerne finder overvejende sted i "Rotunden"
(situationsplan) Intercultural Cooking Lande- og temaaftener Sprogtandem

Frequent searches
Bachelor

E-Mail Email

ZIMT beglaubigung an der uni

da e mail find flensburg
ins mail master model

spa

uni
uni flensburg
moodle
sprach studien studies

works

Partneruniversiteter
/dk/international/ins-ausland-gehen/partneruniversiteter/
Relevance:

60%

studiepladser til rådighed for studerende fra Flensborg. Samarbejdet finder sted dels mere på institutionsniveau, dels
omfatter det hele universitetet med forskellige studieforløb. Et studium ved

Efter- og videreuddannelse
/dk/center-for-laereruddannelse/efter-og-videreuddannelse/
Relevance:

36%

erfaringer end fra skoleerfaringer. Til gengæld bliver sådanne erfaringer "jordforbundet" af lærere og således gjort
omsættelige for skoler. Yderligere informationer om EULE tilbuddene findes på:

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

61%

) Andre centre på EUF Her finder du et overblik over alle centre på EUF.

Udlandspraktik
/dk/center-for-laereruddannelse/schulpraktika/skolepraktik/udlandspraktik/
Relevance:

36%

Es ist prinzipiell denkbar, auch Schulpraktika in weiteren, hier nicht aufgelisteten Ländern durchzuführen, wenn die für die
Schulpraktika notwendigen Rahmenbedingungen eingehalten werden. So finden

Forskning
/dk/biat/forskning/
Relevance:

36%
1/2

-teknisk indrettede studieforløb. Betydningen af lærestederne i virksomheder og erhvervsskoler skal i denne forbindelse
fremhæves. Den udvikling, der finder sted dér og udformningen af erhvervsuddannelsesprocesser

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

36%

teknologi ville moderne mennesker ikke findes - og uden mennesker ville der heller ikke være nogen teknologi. Teknologi er
en integreret del af vores kultur. Dens opståen, anvendelse og dens følger er altid [...] "Teknologi" fra 0 til 10 kæmpere Vi vil
stille en teknologisk almenuddannelse til rådighed for fremtidige generationer. Det er vigtigt for os, at alle mennesker er i
stand til at finde vej i vores [...] har udarbejdet specielle Info-sider for potentielle studerende. Her finder du også
informationer om delstudiet Teknologi og dens didaktik. Vi står gerne til rådighed for dig,

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

60%

(servicecenter for eksamensanliggender) Praktik CampusCareer Tag til udlandet Du kan finde alle informationer om at tage til
udlandet på denne website. Yderligere links AStA (Allgemeiner StudierendenAusschuss - det almene udvalg for studerende)
Ansøgning Ansøgning Vil du gerne ansøge? Du kan finde
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

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

60%

Du kan finde alle informationer om at tage til udlandet på denne website. Yderligere links AStA (Allgemeiner
StudierendenAusschuss - det almene udvalg for studerende) Ansøgning Ansøgning Vil du gerne ansøge? Alle informationer om
online-ansøgningsproceduren finder du her !
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
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