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Bogen Tag på udvekslingsophold – internationalisering i professionsbacheloruddannelserne støtter op om
bestræbelserne på at inspirere studerende til at få et internationalt perspektiv på deres uddannelse og deres fag.
Bogen omhandler internationalisering både på det personlige og institutionelle niveau og har derfor fokus på
udvekslingsmuligheder til forskellige lande. Den beskriver forberedelse til og samarbejde med
hjeminstitutionen før, under og efter udveksling. På det institutionelle plan har bogen fokus på at skabe et
internationalt læringsmiljø gennem Internationalization at Home, så de studerende, der ikke har lyst til eller
mulighed for at rejse ud, alligevel får mulighed for at erhverve internationale kompetencer.
Klik på 'Search' når du har valgt dine søgekriterier, da rullemenuerne kan vise flere muligheder, end dem der
er mulige på netop din uddannelse. USA er den mest populære destination blandt vores elever. På
Highways-USA. I sidste uge var jeg til et arrangement, hvor der blev serveret forskellige, lækre småkager fra
Leckerbaer. com kan I finde inspiration til jeres næste kør-selv ferie i USA. På Psykomotorikuddannelsen i
Randers kommer du til at arbejde med menneskets krop og psyke som dele af den samme helhed. ZEROsport.
Ranch Homestay er til dig, der gerne vil ud og have en erfaring fra landbruget.
Tænker du på at blive fysioterapeut. Du kan også vælge at læse videre på master- …
KONFERENCEOPLÆG Klinisk Sygepleje 28. Hel uddannelse i udlandet. Få opfyldt drømmen om at køre
afsted i solnedgangen på Route 66, kør ned ad Californiens Highway 1, cruise ned til Key West på Florida

Keys, nyd den fantastiske udsigt fra toppen af Blue Ridge Parkway eller tag på opdagelse i de amerikanske
sydstater. Tænker du på at blive fysioterapeut. Tag på udveksling i USA, hvis du ligesom tusindvis af unge
fra hele verden drømmer om at opleve „American way of life“ og livet på en amerikansk High School. På
Psykomotorikuddannelsen i Randers kommer du til at arbejde med menneskets krop og psyke som dele af den
samme helhed. I sidste uge var jeg til et arrangement, hvor der blev serveret forskellige, lækre småkager fra
Leckerbaer.
USA er den mest populære destination blandt vores elever.

