Universitetets hjemmeside

Start

Dansk

Hurtig adgang

Søgebegreb / sidenr.

Søg

Sort by

flensburg

Relevans
Titel
Type
Forfatter
Oprettelsesdato

Search narrowed by
- Hjemmeside: Nej
- Indholdstype: Normale websider
Remove all filters

Narrow Search
Indholdstype
+ Normale websider (105)
Hjemmeside
+ Nej (105)

Frequent searches
Bachelor

E-Mail Email

UNI Veranstaltungen
beglaubigung an der uni

da e mail find flensburg

mail master spa sport sprach
studien studies

uni flensburg
moodle
works zimt

Search

Searched for "flensburg". Found 105 results in 8 milliseconds. Displaying results 1 to 10 of 105.
<< First < Previous

1234

Next > Last >>

Results per page:

10

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

29%

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

Åbne konsultationer
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/central-studievejledning/aabne-konsultationer/
Relevance:

55%

Vores åbningstider man: kl. 10.15 - 12.00 tirs: kl. 14.15 - 16.00 tors: kl. 10.15 - 12.00 og 14.15 - 16.00 Sted: Tilbygning - rum Hel
002 (link til bygningsplan) tlf.: +49 461 805 2193 E-mail: studienberatung -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni-flensburg.de
Offene Sprechstunden (ohne Terminvereinbarung): Mo, Do: 10:15 - 12:00 Di, Do: 14:15 - 16:00 Ort: Helsinki - Raum 002 Tel.: +49
461 805 2193 E-Mail: studienberatung@uni-flensburg.d e
Denne side i andre områder
Studieninteressierte
International

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

29%

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

Telefoncentral
/dk/portal-die-universitaet/kontakt/telefoncentral/
Relevance:

84%

Europa-Universität Flensburgs telefoncentral Lyt Telefoncentral det almindelige telefonnummer: +49 461 805 02 det
almindelige faxnummer: +49 461 805 2144 Indenfor universitetsbygningerne kan man ringe til universitetet på det direkte nr.
2143. Direkte lokalnumre til de ansatte De direkte lokalnumre for universitetets medarbejdere er 4 cifret: +49 461 805 xxxx
Eksempel: Tryk +49 461 805 2999 for at ringe til medarbejderen på lokalnummer 2999. For at søge efter telefonnummeret for
en ansat

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

84%

Studerende på Europa-Universität Flensburg Studium på Europa-Universität Flensburgs partneruniversiteter
Studiemuligheder i udlandet som Free Mover EU-programmer (Erasmus+) Finansiering og stipendiemuligheder (DAAD,
1/3

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

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

47%

Partneruniversiteter Lyt Europa-Universität Flensburg har samarbejdsaftaler med mange partneruniversiteter i hele verden,
hvor der årligt står et bestemt antal 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 et
partneruniversitet har følgende fordele for studerende fra Flensborg: Der er ingen studiegebyr. Det Internationale Center
koordinerer ansøgningsproceduren og skaber kontakten

WLAN og Eduroam
/dk/zimt-website/services/service-for-gaester/wlan-og-eduroam/
Relevance:

30%

: ZIMT-Servicedesk Telefon +49 461 805 2112 E-Mail zimt-service -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni-flensburg.de Bygning
Oslo Rum OSL 240 Gade Auf dem Campus 1 Postnummer / By 24943 Flensburg

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

59%

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 medarbejdere
kan være medlem af flere forskningscentre, tilhørsforholdet til et institut er ikke berørt af medvirken ved et forskningscenter.
Forskningscentre, der drives fælles med Faghøjskolen Flensburg

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

100%

Centre på Europa-Universität Flensburg Lyt Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i forskning yderligere. I denne
forbindelse drives tre forskningscentre indtil nu sammen med Faghøjskolen Flensburg. Endvidere er der etableret to
forskningscentre som centrale videnskabelige institutioner. Endelig råder universitetet over en række centrale institutioner
med overvejende servicefunktion. Forskningscentre Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre.
Målsætningen for disse sammenslutninger

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

48%

Lærerembede på erhvervsskoler - Vocational Education (M.Ed.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde
for hele det Europa
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