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Kita-Master - Ledelse af småbørns-uddannelsesinstitutioner
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/kita-master-ledelse-af-smaaboerns-uddannelsesinstitutioner/
Relevance:

55%

Kita-Master - Ledelse af småbørns-uddannelsesinstitutioner (M.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier
gælde for hele det E
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

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. Sibylle Machat 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
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

Lærerembede på erhvervsskoler
/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

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

55%

Lærerembede på erhvervsskoler - Vocational Education (M.Ed.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde
for hele det Europa
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
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Musik på campussen
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/musik-paa-campussen/
Relevance:

34%

Musik på campussen Lyt Europa-Universität Flensburg nyder mange musikalske initiativer, der giver liv til campussen og
bringer rytme ind i studiet. Alle initiativer er åbne for interesserede og man glæder sig altid over nye musikere. Drømmer du
om noder om natten, kribler det i fingrene ved synet af instrumenter og flyder takten gennem dine årer? Så er et af de
følgende tilbud lige det rigtige for dig: Big Band Universitetskor Universitetsorkester Big Band Big Bandet blev grundlagt i
1999

Musik på campussen
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/musik-paa-campussen/
Relevance:

56%

Musik på campussen Lyt Europa-Universität Flensburg nyder mange musikalske initiativer, der giver liv til campussen og
bringer rytme ind i studiet. Alle initiativer er åbne for interesserede og man glæder sig altid over nye musikere. Drømmer du
om noder om natten, kribler det i fingrene ved synet af instrumenter og flyder takten gennem dine årer? Så er et af de
følgende tilbud lige det rigtige for dig: Big Band Universitetskor Universitetsorkester Big Band Big Bandet blev grundlagt i
1999
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
Die Universität

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

Phänomenta
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/phaenomenta/
Relevance:

57%

de studerende regelmæssigt i Phänomenta under studiet og støtter de besøgende ved eksperimentstationerne. Således har
de en beskæftigelsesmulighed til rådighed, som står i direkte sammenhæng
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Pressen
/dk/projekt-food-and-move/projektpraesentation/pressen/
Relevance:

35%

Schule: Flensburger Tageblatt am 26.6.2013 "FH-Studierende analysieren Mensa-Konzept". til artiklen.

Profil
/dk/international/europa-universitaet/profil/
Relevance:

57%

I Europa-Universitäts profil kan man læse mere om den europæiske dimension i undervisnings- og forskningshovedpunkterne.
Studium og undervisning Lyt Tysk-dansk samarbejde og studieforløb Internationalt mobilitetsvindue i alle Bachelorstudieforløb Bachelor-studieforløb European Cultures and Society Master-studieforløb European Studies Master-studieforløb
Uddannelse i Europa Obligatorisk udlandspraktik i Master-studieforløb kultur - sprog - medier Forskning Europaprofessorater
(Europaforskning
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