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Spise på campus
/dk/portal-studieninteressierte/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/spise-paa-campus/
Relevance:

96%

Flere informationer findes på: Mensa Flensburg Aktueller Speiseplan Campus Suite (Bygningen Helsinki ) Spise på campus Lyt
På campussen kan de studerende ved Europa-Universität Flensburg få svært ved at vælge. Studenterværket Slesvig-Holsten
byder med Mensa, der ligger centralt på campussen, på et stort tilløbspunkt for sultne studenter. I hovedbygningen (HG) og
tilbygningen (EB) forsyner Campus Suite de studerende med de fineste snacks. Mensa
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Skolegårdsudformning og skolekiosk
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/skolegaardsudformning-og-skolekiosk/
Relevance:

44%

. Bevægelsestilbuddet støder på stor interesse hos eleverne fra første til tiende klasse. Elevernes deltagelse ligger konstant
mellem 50-70 børn per pause igennem alle aldersgrupper. Interview elever "Tyske

Research Paper 3 DK
/dk/iim/institut/forschungsschwerpunkte/danish-german-working-paper-series/research-paper-3-dk/
Relevance:

41%

Fietze, S., Holst, E & Tobsch, V.: Germany's Next Top Manager: Does Personality explain the Gender Career Gap?, 2010. Lyt [P

Pædagogik med hovedvægten Barndoms- og ungdomsforskning
/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/paedagogik-med-hovedvaegten-barndoms-og-ungdomsforskning/
Relevance:

46%

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

Promovering i Flensborg
/dk/portal-forskning/af-naeste-generation/promovering-i-flensborg/
Relevance:

92%

Ph.d på Europa-Universität Flensburg Lyt Med en ph.d-titel dokumenteres den særlige kvalifikation til selvstændigt
videnskabeligt arbejde. Speci
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Profil og selvforståelse
/dk/portal-die-universitaet/die-institution/profil-og-selvforstaaelse/
Relevance:

97%

Profil af Europa-Universitetet Flensborg Lyt Europa-Universitet Flensborg Tysklands nordligste universitet er et ungt
universitet. Det har sit udspring i den tidligere "Pædagogiske Højskole" (1946-1994). Med 5.000 studerende og ca. 400
beskæftigede hører det til Tysklands mindre universiteter. Dets grønne campus ved Flensborg Fjord ligger direkte [...] - og
medievidenskaber, Europavidenskaber, sportsvidenskaber, økonomi-, samfunds- og socialvidenskaber. Hovedvægten ligger
på læreruddannelsesområdet samt på international management. Europa

Profil af Europa-Universitetet Flensborg
/dk/portal-presse-und-oeffentlichkeit/marketing/infomaterial/profil-af-europa-universitetet-flensborg/
Relevance:

97%

Profil af Europa-Universitetet Flensborg Lyt Europa-Universitet Flensborg Tysklands nordligste universitet er et ungt
universitet. Det har sit udspring i den tidligere "Pædagogiske Højskole" (1946-1994). Med knap 5.000 studerende og ca. 400
beskæftigede hører det til Tysklands mindre universiteter. Dets grønne campus ved Flensborg Fjord ligger [...] - og
medievidenskaber, Europavidenskaber, sportsvidenskaber, økonomi-, samfunds- og socialvidenskaber. Hovedvægten ligger
på læreruddannelsesområdet samt på international management. Europa

Profil
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/hvem-vi-er/profil/
Relevance:

44%

industrinationer er stadig langt fra dette mål. I denne forbindelse ligger der en vigtig opgave hos tekniklærerne, hvad angår
almen teknisk uddannelse både nu og i stigende grad i fremtiden. Derfor betragter

Professorat for undervisningens og læringens dannelsesteori
/dk/velkommen/arbejdsomraader/professorat-for-undervisningens-og-laeringens-dannelsesteori/
Relevance:

50%

Arbejdsområde for undervisningens og læringens dannelsesteori Lyt Hovedvægten i arbejdsområdet undervisningens og
læringens dannelsesteori ligger i opdragelses- og uddannelsesprocesser i skole og undervisning, prakseologi i nye
læringskulturer samt omgangen med heterogenitet og inklusion. Forskningsprojekterne orienterer sig først og fremmest mod
kvalitative metoder. I undervisningen serviceres først og fremmest moduler i Master-studieforløbet Enhedsskolen.

Parkeringsplads
/dk/sportscenter/campusfitnessr/parkeringsplads/
Relevance:

50%

Parkering Lyt Du kan parkere på en af vores 2000 gratis parkeringspladser lige ved døren. Når der er større arrangementer i
Flens-Arena bedes du parkere på de øvrige parkeringspladser rundt omkring på campus. Efter 3 minutters gåtur er du ved
CampusFitness® .
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