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/dk/portal-laereruddannelsen/laererstudiet/laererembede-paa-erhvervsskoler/
Relevance:

59%

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

Åbne konsultationer
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/central-studievejledning/aabne-konsultationer/
57%

Åbne konsultationer i den centrale studievejledning Lyt Du har generelle spørgsmål om studiet eller ønsker støtte til
studievalg
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flensburg ins master model

Pædagogik og Empirisk uddannelsesforskning

sport studien studies

/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/paedagogik-og-empirisk-uddannelsesforskning/

uni flensburg
moodle

Relevance:

works zimt

10

Lærerembede på erhvervsskoler

Relevance:

e mail

Dansk

35%

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

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

58%

med partneruniversitetet Den akademiske anerkendelse sikres gennem indgåelsen af aftaler (Learning Agreements) mellem
de vejledende universiteter Gæsteuniversitetet støtter ved søgning efter logi, valg af studie

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

72%

med Faghøjskolen Flensburg: Interdisciplinary Centre for European Studies (ICES) Center for Uddannelse, Undervisning, Skole

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

72%

: Center for Uddannelse, Undervisning, Skole og Socialiseringsforskning (ZeBUSS) Interdisciplinary Centre for European
Studies (ICES)
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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

Studium & Lære
/dk/biat/studium-laere/
Relevance:

45%

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

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

57%

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
International
International
Studieninteressierte

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
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