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Frequent searches

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

48%

Uddannelsesvidenskaber B.A. ViSe tysk NC/fagliste International Management B.A. ViSe tysk, engelsk [...] engelsk Selvstændig
ansøgningsproces, specielle ansøgningsfrister International Management Studies M.A. ViSe tysk
Denne side i andre områder
International
International
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Search
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Relevance:

28%

Workshop skole ”Ernærings- og Motionskompetence” Lyt Efter udarbejdelsen af projektets grundlag, startede i oktober 2012
den første projektfase, det direkte samarbejde med repræsentanter fra skoler og uddannelsesinstitutioner. Den 25/26.10.2012
mødtes lærerne fra de fire deltagende skoler til den første workshop. Aps "Food4you" og "Move4you" på det internationale
uddannelsessted ungdomsskolen Scheersberg. Som optakt informeredes lærerne om de allerede igangværende
skoleprojekter inden for området mad og bevægelse. Efter en præsentation af INTERREG

European Cultures and Society
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/bachelor/european-cultures-and-society/
Relevance:

50%

forskning, journalistik, kunst og scenografi, eller iværksætteri, der forbereder de studerende til at håndtere de praktiske
udfordringer i deres fremtidige karrierer. I lighed med en international B [...] internationale partneruniversiteter. I løbet af det
udenlandske semester vil du udvikle dine sprogfærdigheder samt interkulturelle kommunikationskompetencer. Struktur
Overblik [...] til karriere Jobmuligheder findes i en bred vifte af statslige, ikke-statslige (Ngo’er) eller internationale
organisationer, små og mellemstore virksomheder, teatre, museer, aviser og andre kunst
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

Opgave
/dk/center-for-laereruddannelse/hvem-vi-er/opgave/
Relevance:

29%

ZfLs opgave Lyt Centret for læreruddannelsens opgave er især at fremme professionaliseringen hos kommende og
erhvervsaktive undervisere. Læreruddannelsen forstås således som erhvervsbiografisk proces, idet kommende og
erhvervsaktive lærere skal tilegne sig en forskende og selvrefleksiv grundholdning ved siden af de erhvervsrelevante
kompetencer. Dette beredskab til livslang læring åbner læringserfaringer i internationale og interdisciplinære kontekster. For
at udføre denne opgave støtter, vejleder og evaluerer ZfL de kommende og erhvervsaktive

International Management Studies
1/3

/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/international-management-studies/
Relevance:

84%

International Management Studies (M.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det EuropaUniversität. - Læs mere! (på tysk) Flyer Flyer Grad: Master of Arts Fagfordeling: Forskningskompetence Management- og
personlighedskompetence Interkulturel kompetence Institut: Internationalt Institut for Management og økonomisk
Uddannelse (IIM) Studieledelse: Prof. Dr. Susanne Royer Normal studietid: 4 semestre, 120 LP
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

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

29%

-niveauer. Programmet har gjort det muligt for over 400 EU- og internationale studerende at fuldføre deres første eller anden
afslutningseksamen. I 2005 dannede institutterne for engelsk, tysk, dansk og humaniora ved [...] Fællesskab og andre
internationale organisationer, ved statslige og ikke-statslige organisationer, ved europæiske og amerikanske universiteter
som docenter, undervisere og koordinatorer, i internationale

Campusplan
/dk/portal-die-universitaet/kontakt/campusplan/
Relevance:

56%

: International Center (IC) SPA (eksamenskontor) den centrale studievejledning (ZSB) praktikkontor sekretariat for studerende
Center for metodelære (ZML) Center for informations [...] Daginstitution Rotunde (International Events) Bygningsforkortelse Kort beskrivelse Rotunde (International Events)

International
/dk/center-for-laereruddannelse/studium-og-undervisning/samarbejde/international/
Relevance:

65%

Internationale Kooperationen Lyt Auf internationaler Ebene baut das Zentrum – auch mit Blick auf das Leitbild der Universität
– Kooperationen, Bildungspartnerschaften und Forschungsvorhaben aus. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norwegen, Trondheim http://www.ntnu.edu/ University College Süddänemark Dänemark, Campus Esbjerg, Campus
Haderslev http://www.ucsyd.dk Penza State University Russland, Penza http://de.pnzgu.ru/ Universidad Pedagógica Nacional

Kolofon
/dk/kolofon/
Relevance:

28%

Kolofon Lyt Oplysninger i henhold til § 5 TMG Europa-Universitet Flensborg Auf dem Campus 1 24943 Flensburg Telefon: +49
461 805 02 Fax: +49 461 805 2144 E-Mail: praesidium -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni-flensburg.de Internet:
http://www.uni-flensburg.de Juridisk repræsentation Europa-Universitet Flensborg er en offentligretlig korporation. Det
repræsenteres juridisk ved Præsidiet: Prof. Dr. Werner Reinhart (Præsident) Prof. Dr. Charlotte Gaitanides (Vicepræsident for
Europa og internationale

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

48%

- og medievidenskaber, Europavidenskaber, sportsvidenskaber, økonomi-, samfunds- og socialvidenskaber. Hovedvægten
ligger på læreruddannelsesområdet samt på international management. Europa [...] af multiplikatorer. Europa-Universitet
Flensborg forfølger en kontinuerlig international indstilling. For tiden samarbejder universitetet med over 80
partneruniversiteter i 34 lande. Forsknings
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