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Searched for "studiet". Found 67 results in 27 milliseconds. Displaying results 11 to 20 of 67.
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Deutscher Ausschuß für Technisches Schulwesen. Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung
metalltechnischer Berufe
/suche/literatur/literaturesearch/show/Literature/literatureresult/deutscher-ausschuss-fuer-technisches-schulwesenuntersuchungen-unter-besonderer-beruecksichtigung-meta/
Relevance:

34%

, . (2003): Deutscher Ausschuß für Technisches Schulwesen. Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung
metalltechnischer Berufe. Studien zur Berufspädagogik, 7. Hamburg: Dr. Kovac.
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/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%

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

Elektroteknik
/dk/biat/arbejdsomraader/elektroteknik/
Relevance:

34%

- og videreuddannelsesprofessioner. Europæiske og internationale kooperationer og studier supplerer og udvider herved
indsigterne i erhvervsområdet elektroteknik og beriger til gengæld undervisningen og forskningen inden

Enheder Oversigt A-Z
/dk/portal-die-universitaet/enheder-oversigt-a-z/
Relevance:

56%
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videreuddannelse (ZWW) Tværfagligt Center for Europæiske Studier

European Cultures and Society
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/bachelor/european-cultures-and-society/
Relevance:

60%

Økonomiske videnskaber European Studies Institut Interdisciplinary Institute of Environmental, Social and Human Sciences
Ansvarlig for program For hvert studieprogram [...] eller et hvilket som helst andet universitet hjemme eller i udlandet. Som et
efterfølgende studieforløb er følgende kurser til rådighed på Europa-Universität Flensburg: M.A. European Studies M.A.
Uddannelse i Europa – Education in Europe M.A. International Management Studies M.A. Kultur – Sprog – Medier Derudover
vil Mastergraden gøre det muligt for dig at arbejde på din doktorgrad
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte

European Studies
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/master/european-studies/
Relevance:

100%

European Studies (M.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität. - Læs
mere! (på [...] Profil Master-programmet i Europæiske Studier fokuserer hovedsagelig på regional udvikling. Visse lokale og
regionale offentlige myndigheder og organisationer prioriterer at fremme kultur [...] Jobmuligheder for dimittender fra
European Studies findes inden for et bredt voksende arbejdsmarked. Vi forventer, at der vil være beskæftigelsesmuligheder på
områder som: regioner eller kommuner de ny
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte
International

Hvad vi tilbyder
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/central-studievejledning/hvad-vi-tilbyder/
Relevance:

58%

og udformning af dit studium (på tværs af fagene) om lærings- og arbejdsteknikker i studiet ved forberedelsen til eksamener,
eksamensproblemer i vanskelige studiesituationer i overgangen Bachelor [...] studiet på Europa-Universität Flensburg åbne
konsultationer (uden forudgående tilmelding) individuel vejledning efter aftale info-arrangementer for studieinteresserede
Denne side i andre områder
Studieninteressierte
International

Informationen til studerende
/dk/ksm-mastergraderne/informationen-til-studerende/
Relevance:

77%

/ modulkataloget, der er / var aktuel i starten af dine studier, gælder altid for dig. et semester i udlandet i MA KSM? Gå i
udlandet [...] Registering af praktik Studierende absolvieren im Laufe ihres Studiums entweder zwei kleine Praktika (je 6 CP –
je mind. 5 Wochen), davon mindestens eines im Ausland, oder ein großes [...] Planung und Durchführung des Kultur- und
Freizeitprogramms, Hilfe für Studierende, Flyer-Erstellung, Umfrage-Projekt Deutschland Freienwill daus

Informationer om programmet KSM
/dk/ksm-mastergraderne/informationer-om-programmet-ksm/
Relevance:

35%

: Litteratur Lingvistik Kulturelle studier Mediestudier Kunst & Visuel Kultur Business studies Institutter: Institut für Sprache,
Literatur und Medien - KSM Studieledelse: Dr [...] Toårigt, fuldtids kandidatstudium gennem seminarer, 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 studies ved grænsefladerne Østersø-, Nordsø- og
Nordatlanterhavszonerne. Credits opnås ved research-orienteret kandidatstudier af kulturen, litteraturen
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