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Au Regler Eksamen
Som studerende må du i udgangspunktet gerne lydoptage undervisningen til eget brug. Den
enkelte underviser kan dog af pædagogiske årsager beslutte, at undervisningen ikke må optages.
Undervisning og eksamen - studerende.au.dk
NYT fra og med 7/2-19: Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk fra enten Digital
Eksamen eller STADS (og IKKE Censor-IT), hvilket betyder at INGEN censorer på Health længere
behøver at sende formularen Anvisning af censorvederlag ind, for at få udbetalt sit censorhonorar..
Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet.
Censorer - health.medarbejdere.au.dk
Hvis du begår eksamenssnyd eller medvirker til dette, kan det få alvorlige konsekvenser for dig. De
mulige sanktioner spænder fra en advarsel til permanent bortvisning fra universitetet og tildeles på
baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor i den konkrete sag.
Eksamenssnyd - studerende.au.dk
Hvis du vil søge om særlig tilladelse, er fristen for at indsende din ansøgning på optagelse.dk d. 15.
marts kl. 12.00. Har du ikke bestået en adgangsgivende eksamen, kan du søge om adgang med
særlig tilladelse.Adgang med særlig tilladelse kan gives efter en konkret og individuel vurdering,
hvor vi ud fra din ansøgning vurderer, om du:
Dispensationer - bachelor.au.dk
Booking af lokaler til undervisning og eksamen foretages af Arts Studier. Har du brug for at ændre
tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra
undervisning (ad hoc reservation), skal du kontakte Arts Studier.
Undervisning - medarbejdere.au.dk
Tompladsordningen er måske noget for dig, der har mulighed for at læse i dagtimerne og synes,
det kunne være spændende og givende at få mulighed for at følge undervisnings- og
eksamensforløb sammen med Aarhus Universitets fuldtidsstuderende.
Tompladsordningen - au.dk
Alle mailbokse på AU flyttes i løbet af 2019 ’ud i skyen’, og der indføres totrinsbekræftelse på mail
og kalender. Du vil blive varslet i god tid, men her finder du svar på de vigtigste spørgsmål:
Medarbejdere - Institut for Statskundskab
Sprogkrav. Kandidatuddannelsen i revision er en dansksproget kandidatuddannelse, hvor der er
krav om dansk A eller bestået Studieprøve.. Retskrav på optagelse. Studerende på den
erhvervsøkonomiske bacheloruddannelsen (HA og BSc) ved Aarhus Universitet har retskrav på
optagelse på kandidatuddannelsen i revision, under forudsætning af at der søges om optagelse
med henblik på start på ...
Revision - KANDIDAT - Aarhus Universitet
Bliver du syg i løbet af din eksamensperiode og skal du til sygeeksamen i august, kan du stadig
søge om optagelse på Aarhus Universitet. Senest den 5. juli kl. 12.00 skal du uploade
dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk, der angiver, at du skal til sygeeksamen i
august.. Du skal søge om optagelse rettidigt.
Ansøgning - bachelor.au.dk
Eksamen Digital Eksamen (DE) CBS har i efteråret 2015 indført en digital eksamensportal, Digital
Exam (DE).Her foregår alle eksamenstyper med få undtagelser pr. forår 2016. Du finder
vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen på CBS via vores hjemmeside om
support til Digital Eksamen. Ved skriftlige hjemmeopgaver
Censorinformation | CBS - Copenhagen Business School
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Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A. Det
betyder, at ansøgere til disse uddannelser skal dokumentere danskkvalifikationer på gymnasialt
Dansk A-niveau eller tilsvarende.
Adgangskrav - KANDIDAT - Aarhus Universitet
Bestillinger på denne siden er kun for vanlige linjeannonser med bilde og/eller ramme. Hvis du
ønsker andre typer annonser som for eksempel oppsett, farge på bakgrunnen etc. må du kontakte
Markedsplassen på epost markedsplassen@ba.no eller på telefon 55 23 51 00.
markedsplassen
"På Master i Vejledning (MiV) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for
vejledningsfeltet. På uddannelsen får du indsigt i teoretiske perspektiver på, hvordan man kan
analysere, udvikle og evaluere forskellige former for vejledningspraksis.
Masteruddannelsen i vejledning på DPU - edu.au.dk
Sundhedsantropologi – eller medicinsk antropologi – er et veletableret fagområde inde for
antropologien, der beskæftiger sig med sociale, kulturelle, organisatoriske, strukturelle og etiske
dimensioner af sygdom og sundhed i en global verden.
Sundhedsantropologi - Aarhus Universitet
Modulet giver en bred indføring i positiv psykologi med hovedvægt på den enkelte. De studerende
får blandt andet viden om menneskets psykologiske konstitution og oplevelsesverden samt
kompetencer i at tilrettelægge og iværksætte interventioner og udviklingsforløb, der sigter mod at
udvikle andre menneskers talenter, styrker, emotioner, engagement og mentale sundhed.
Positiv psykologi - edu.au.dk
Du søger om optagelse på Optagelse.dk.Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2,
når du har en dansk gymnasial eksamen. Kvote 1:. Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00 Du bliver
optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen.
Odontologi | UddannelsesGuiden
Optagelseskrav. Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en
relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum
2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.
Projektledelse | Akademiuddannelse i projektledelse | IBA
Zoom til treff. Firmasøk Adressesøk Kjørerute. IO.no Kart Flyfoto Hybrid.no Kart Flyfoto Hybrid
IO.no Kart
Forstå dine kunder, og opnå bedre salgsresultater. På uddannelsen i Salgspsykologi og
grundlæggende salg får du indblik i og forståelse for dine forskellige kundetyper, og hvordan du
afkoder dem. Du lærer at tilpasse din egen adfærd efter deres, så dine fremtidige møder bliver
mere værdifulde for begge parter.
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