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

30%

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 [...] på studier om uddannelse og social ulighed, unge i
heterogene livssituationer og overgange i livsforløbet.

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

45%

Centre på Europa-Universität Flensburg Lyt Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i forskning yderligere. I denne
forbindelse dri

UNI Veranstaltungen

Centre forskning

beglaubigung an der uni

/dk/portal-forskning/centre-forskning/

da e mail email find

Relevance:

flensburg mail master
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45%

Forskningscentre Lyt Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre. Målsætningen for disse
sammenslutninger er først og fre

sport sprach studien studies

uni flensburg
moodle
works zimt

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

47%

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 Energiøkonomi og energi- og miljømanagement Regenerative energikilder og
rationel energiudnyttelse Institut: Interdisciplinært Institut for miljø-, social- og humanvidenskaber
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

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

47%

for miljømæssige-, sociale- og humanstudier Studieledelse: Prof. Dr. Bernd Möller Normal studietid: 18 måneder
Undervisningssprog: engelsk Studiestart: april (sommersemester) [...] , økonomi og sociale videnskaber og derved øge deres
metodologiske kompetencer inden for planlægning af vedvarende energisystemer. "International Class" forbereder også de
studerende til udfordringerne
Denne side i andre områder
International
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International
Studieninteressierte

Studenternes egenadministration
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/studenternes-egenadministration/
Relevance:

47%

og daglig ledelse (f.eks. universitetspolitik, det sociale, kultur, sport). Finansieringen af arbejdet sker via semesterbidraget til
studentergruppen, hvis anvendelse StuPa træffer beslutning om ved
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Studenternetværk (social og psykologisk rådgivning)
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/studenternetvaerk-social-og-psykologisk-raadgivning/
Relevance:

78%

bearbejdning af BAföG-ansøgninger). Men derudover tager studenterværket sig af at støtte de studerende i deres studium på
stedet, blandt andet gennem psykologiske og sociale rådgivningskontorer [...] rådgivningstilbud ved personlige, sociale og
økonomiske spørgsmål - især også informationer om arbejde, sociale ydelser, sygeforsikring, tildeling af tilskud og kortfristede
lån. Finansiering Hvad er muligt, hvad er meningsfuldt, hvad er realistisk under hensyntagen til den konkrete studiesituation
og de personlige forhold? BAföG-grundinformationer Sociale ydelser (SGB II, boligtilskud, børnetilskud
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

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

47%

Vejledning om generelle prøveanliggender Information om ansøgninger ved sociale situationer og ulempeudligning
Information om proceduren ved genovervejelse Spørgsmål om prøve- og studieordninger
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

AStA-rådgivning (StuBS)
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/asta-raadgivning-stubs/
Relevance:

100%

Studenterrådgivning BAföG (tysk lov om studiestøtte) og det Sociale (StuBS) Lyt "Styr din studiehverdag!"
Studenterrådgivningen BAföG & det Sociale og at studere med handicap (StuBS) er et tilbud fra AStA på Europa-Universität
Flensburg. Rådgivningsdage Rådgivningstider tirsdag kl. 9.00 - 11.00 torsdag kl. 9.00 - 11.00 Hovedtemaer i AStA-rådgivningen
er: BAföG-rådgivning Socialrådgivning Studere med handicap Studere med barn Og sådan fungerer det:
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Voksenuddannelse
/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/voksenuddannelse/
Relevance:

29%

være løfte og trussel. For det andet gælder vores opmærksomhed den institutionelle ramme og professionel-pædagogiske
ledsagelse af uddannelses- og formidlingsprocessen livet igennem. Også her realiserer social deltagelse sig og social ulighed
reproducerer sig ved uddannelsesovergangenes grænseflader på en særlig måde. Derfor ligger fokus først og fremmest på den
gensidige formidling mellem uddannelse
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