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Lærerembede på erhvervsskole (tekniske fagretninger) Lyt Relevant teknisk studier inden for områderne metalteknik,
elektroteknik, automobilteknik og informationstekni samt praksiserfaring plus 4 semestre Master of Vocational
Education/lærerembede på erhvervsskoler plus Forberedelsestjeneste

Lærerembede på en enhedsskole
/dk/portal-laereruddannelsen/laererstudiet/laererembede-paa-en-enhedsskole/
Relevance:
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Opbygningen af lærerstudiet for lærerembedet på enhedsskoler Lyt Den samlede uddannelse målrettet mod lærerembedet
på enhedsskoler omfatter: 6 semestre B.A. Uddannelsesvidenskaber i 2 fag i henhold til bestemte Fagkombinationsforskrifter
og delstudieforløbet Pædagogik plus 4 semestre Master of Education-studieforløb til enhedsskoler plus
Forberedelsestjeneste

Lærerembede på en enhedsskole
/dk/portal-laereruddannelsen/laererstudiet/laererembede-paa-en-enhedsskole/
Relevance:

50%

Opbygningen af lærerstudiet for lærerembedet på enhedsskoler Lyt Den samlede uddannelse målrettet mod lærerembedet
på enhedsskoler omfatter: 6 semestre B.A. Uddannelsesvidenskaber i 2 fag i henhold til bestemte Fagkombinationsforskrifter
og delstudieforløbet Pædagogik plus 4 semestre Master of Education-studieforløb til enhedsskoler plus
Forberedelsestjeneste

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

49%

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:

46%

Studium ved Erhvervsuddannelsesinstitut Arbejde og Teknik Lyt Master-studieforløbet "Master of Vocational Education /
Lærer ved erhvervsskoler" med en varighed på 4 semestre afsluttes med "Master of Education". Masterstudieforløbet er
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bygget op på et relevant bachelorstudium og formidler erhvervspædagogiske, erhvervs- og fagvidenskabelige samt didaktiske
kompetencer til den senere beskæftigelse i det erhvervsmæssige skolevæsen eller i uddannelsen og videreuddannelsen.
Opbygning af Master

Oversigt over studieforløb
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/oversigt-over-studieforloeb/
Relevance:

29%

Oversigt over studieforløb Delstudieforløbet Teknik forbereder sine dimittender først og fremmest til en løbebane som
tekniklærer på grund-, enheds- eller specialskoler. I denne forbindelse skal der bestås to studieforløb, der fører til
afslutningseksamenerne "Bachelor of Arts" (6 semestre) og "Master of Education" (4 semestre). I hvert af disse studieforløb
kan faget "Teknik" studeres (delstudieforløbet "Teknik"). "Teknik" som delstudieforløb Teknik kan studeres som
delstudieforløb i forbindelse med følgende studieforløb: Studieforløb Eksamen Start

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

48%

EUM (Energi- og Miljømanagement) i industrilande (M.Eng.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for
hele det Europa-Universität. - Læs mere! (på tysk) Flyer Flyer Grad: Master of Engineering Studieområder: Teknik og
økonomividenskaber Energi- og miljøteknik [...] ansøgningstermin Studiegebyr: nej, men et semesterbidrag Profil Profil Målet
med dette Master-studieforløb er at formidle de nødvendige kundskaber og kompetencer
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

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

48%

-Universität. - Læs mere! (på tysk) Hovedfakta Hovedfakta Akademisk kvalifikation: Master of Engineering in Energy and
Environmental Management (Industrial Engineer [...] i deres individuelle 3-måneders feltforskningsprojekt, der udgør
grundlaget for deres Master-speciale. 5. Forberedelsesmoduler: Studerende med en teknisk ingeniørgrad skal deltage i et
forberedelsesmodul [...] til den afsluttende eksamen som Master of Engineering in Energy and Environmental Management
(Industrial Engineering). Denne grad giver indehaveren ret til den professionelle titel "Wirtschaftsingenieurin"
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

Uddannelse i Europa
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/uddannelse-i-europa/
Relevance:

50%

Uddannelse i Europa (M.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität. Læs mere! (på tysk) Flyer Flyer Grad: Master of Arts Studieområder: Almen pædagogik Europæisk uddannelsespolitik
Interkulturel uddannelse Institut: Institut for Pædagogik Studieledelse: PD Dr. phil. Beatrix Niemeyer-Jensen Normal
studietid: 4 semestre, 120 LP Sprog: tysk Studiestart: hvert ViSe Adgangsbegrænsning
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

SPA (eksamenskontor SPA)
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/spa-eksamenskontor-spa/
Relevance:

50%

Servicecenter for eksamensanliggender (SPA) Lyt Hjertelig velkommen hos Servicecentret for eksamensanliggender (SPA)!
Servicecentret for eksamensanliggender er kontaktsted ved spørgsmål og informationer om eksamensanliggender for alle de
følgende studieforløb på Europa-Universität Flensburg: SPA Formidlingsvidenskaber SPA Master of Education med orientering
mod: - grund-, enheds-, grund- og overbygnings-, special-, realskoler SPA Master of Vocational Education SPA Master KulturSprog-Medier SPA Master Prævention og Sundhedsfremme
Denne side i andre områder
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