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Search

Søg kun i "Studieninteressierte"

Searched for "studiet". Found 57 results in 7 milliseconds. Displaying results 31 to 40 of 57.
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Search narrowed by

Results per page:

10

/dk/center-for-laereruddannelse/studium-og-undervisning/
Relevance:

Narrow Search

36%

delstudieforløbet Pædagogik og de skolepraktiske studier. På undervisningsområdet udvikler og koordinerer ZfL studie- og
foranstaltningstilbud på tværs af fagene, især inden for professionaliseringsområdet.

Indholdstype
+ Normale websider (54)
+ Person side (3)
Hjemmeside
+ Nej (57)

Phänomenta
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/phaenomenta/
Relevance:
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123456

da

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
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Studium & undervisning

europa universität find

Relevance:

flensburg ins internationales

Studium & undervisning Lyt Uddannelse inden for området arbejds- og organisationspsykologi forfølger først og fremmest tre
mål: For det første skal de studerende kunne forstå og påvirke menneskets rolle i det erhvervsmæssige liv. Således kan en
ikke-tilfredsstillende præstation være udtryk for ringe motivation eller utilstrækkelig kvalificering eller væsentlige
arbejdsorganisatoriske problemer kunne føre til præstationsformindskelse og i længden til psykiske belastninger. At erkende
dette og at skelne er målet for studiet Arbejds

master uni flensburg moodle

/dk/afdeling-for-arbejds-og-organisationspsykologi/studium-undervisning/
35%

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

Uddannelsesvidenskaber
/dk/portal-studium-und-lehre/studieforloeb/bachelor/uddannelsesvidenskaber/
Relevance:

55%

Uddannelsesvidenskaber (B.A.) Lyt Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität.
- Læs mere!
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Studium og undervisning
/dk/velkommen/studium-og-undervisning/
Relevance:

37%

Studium og undervisning Lyt Afdelingen Skolepædagogik engagerer sig intensivt i samtlige studieforløb. Linket " Instituts-Info
om Studiet " leder videre til informationer om studieforløbene i Bachelor-delstudieforløbet Pædagogik samt til Masterstudieforløbene Grundskole og Enhedsskole, til den aktuelle fortegnelse over forelæsninger, til praktikker til E-Learning og til
yderligere informationer omkring studiet. Linket " Henvisninger til videnskabeligt arbejde " giver

Studenterinitiativer
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/studenterinitiativer/
Relevance:

34%

og til ledelsespersonligheder allerede under studiet. Endvidere kan Soft-Skills og præsentationsfærdigheder læres og
forbedres; dette gøres muligt ikke alene gennem projektarbejdet, men også ved gratis kurser og workshops. Foreningen
econautic e.V. tilbyder studerende ved Europa-Universität og Faghøjskolen Flensburg chancen for at omsætte de tilegnede
teoretiske kundskaber fra studiet til praksis gennem spændende projekter

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

Vores tilbud på campussen
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/
Relevance:

69%

Bibliotek Spise på campus Fritid på campus Fitness på campus Campusbad

Spise på campus
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/spise-paa-campus/
Relevance:

35%

forelæsning med en kop kaffe, te eller også en udmærket cappuccino. I overensstemmelse med studenterværket SlesvigHolstens motto "for at studierne skal lykkes" tilbereder Mensa dagligt en mensa
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