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Searched for "studien". Found 56 results in 20 milliseconds. Displaying results 1 to 10 of 56.
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Profil
/dk/afdeling-for-arbejds-og-organisationspsykologi/profil-personer/profil/
Relevance:

34%

uddannelse (IIM). I Bachelor-studiet på IIM får de studerende et overblik over arbejdspsykologien og
organisationspsykologien, som kan blive uddybet gennem øvelser og en psykologisk orienteret

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

34%

Frequent searches

Übersicht über die Länder, in denen es spezifische Absprachen über Kooperationen im Kontext der Schulpraktischen Studien
gibt. Linköping Honduras Namibia Penza Tallinn Pilsen Ghana
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/dk/biat/studium-laere/
Relevance:

46%

i det erhvervsmæssige skolevæsen eller i den erhvervsmæssige uddannelse og videreuddannelse. Master-eksamen er
anerkendt i Tyskland som første statseksamen. Som adgangsforudsætning til Master-studiet anerkendes [...] ,
informationsteknik og metalteknik. Derudover skal der inden optagelse på studiet fremvises en 12-måneders erhvervspraktik
eller en afsluttet erhvervsuddannelse. Studiets bestanddele Erhvervsmæssige

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

34%

er studiet opdelt i tre søjler: Fagteori Fagpraksis Fagdidaktik Der er ikke længere plads til rent "håndværkerarbejde", sådan
som det blev undervist i det sidste århundrede

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

56%

om økonomi, inden de kan optages. I løbet af studieforløbet skal disse studerende bestå endnu et obligatorisk modul om
"Economics and Business Studies" (økonomi og erhvervsstudier), mens studerende med eksamen
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

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

57%
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omsætning af disse udviklede problemløsninger i salgbare produkter og ydelser.Temaet for studiet er derudover de
påkrævede kundskaber og den nødvendige forståelse for indordningen af disse problemer [...] Viden på relevante områder ·
Grundlæggende viden (som regel tema for Bachelor-studiet) · Fagspecifik fordybelsesviden · Fordybelsesviden på tværs af
fagene Faglige
Denne side i andre områder
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Kultur-Sprache-Medien (KSM)
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/kultur-sprache-medien-ksm/
Relevance:

57%

! (på tysk) Hovedfakta Hovedfakta Akademisk kvalifikation: Master of Arts (M.A.) Kursusindhold: Litteratur Lingvistik Kulturelle
studier Mediestudier Kunst & Visuel Kultur Business studies Institutter: Institut für Sprache, Literatur und Medien - KSM
Studieledelse: Dr. Geoff Parker Normal studietid: 4 semestre, 120 CP [...] , foredrag, projekt, præsentation og eksaminering
(ECTS: 120 credits). KSM-Mastergraderne fokuserer på studiet af kulturel modernitet i sprog og litteratur samt kultur, kunst,
tekstiler, medier og business
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Studenternes egenadministration
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/studenternes-egenadministration/
Relevance:

68%

Studenternes egenadministration Lyt Inden for rammerne af de studerendes egenadministration (indirekte eller direkte)
vælger de studerende deres
Denne side i andre områder
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SPA (eksamenskontor SPA)
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/spa-eksamenskontor-spa/
Relevance:

57%

Statslige eksamenskontor for lærere SPA Diplomstudieforløb Pædagogik SPA Management Studies / Organisational
Management SPA International Management Servicecentret for eksamensanliggender
Denne side i andre områder
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Pædagogik med hovedvægten Barndoms- og ungdomsforskning
/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/paedagogik-med-hovedvaegten-barndoms-og-ungdomsforskning/
Relevance:

35%

Pædagogik med hovedvægten Barndoms- og ungdomsforskning Lyt Arbejdsområdet pædagogik med hovedvægten
barndoms- og ungdomsforskning ved Europa-Universität Flensburg undersøger socialisations- og opdragelsesteoretiske
spørgsmål. Hovedvægten i forskning og undervisning ligger især i området omkring en uddannelsessystemorienteret
barndoms- og ungdomsforskning. Det grundlæggende her er en forbindelse mellem socialisations- og professionsteoretiske
problemstillinger. I sagskonstruktive og kultursammenlignende studier udføres systematiske undersøgelser af spørgsmål i
henhold
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