
Alle der fuldfører kurset får et kursusbevis og 2 biograf-
billetter

H
u

sk
, at gemme dine kvitte

rin

ger

Du vil kunne få dine transportudgifter til og fra kurset refunderet

TILMELDING
Tilmelding hos mig, Kistaraq Egede. 
Jeg vil være tilstede under kurset, 
og følge op på kurset.

Takuss’

KISTARAQEGEDE
+45 52 10 44 49
keg@dgh-odense.dk

KURSUS 1: STUDIEDANSK & STUDIEKULTUR
2 kursusdage. Her vil du få hjælp til:
• Studievaner og -planlægning
• Mundtlig træning inkl. diskussioner og fremlæggelser
• Skriftlig træning og strategi i forskellige afleveringsformer

STUDIE 
FORBEREDELSE

KURSUS 2: STUDIEDANSK & STUDIETEKNIK
3 kursusdage. Her vil du få hjælp til:
• Træning i gruppediskussioner, fremlæggelser og brug af 

fagtermer til bl.a. mundtlige eksamener
• Træning i at referere, sammenholde og kritisere tekster til 

bl.a. opgaveskrivning
• Informationer om planlægning af studiet og den danske 

studiekultur

Søndag den 
10. november 
kl. 9 – 16 inkl. 

frokost

Lørdag den 
21. september 
kl. 10 – 14 inkl. 

frokost

Fredag den 
8. november 
kl. 12 – 20 inkl. 

aftensmad

Tirsdag den 
17. september 
kl. 16 – 19 inkl. 

sandwich

Lørdag den 
14. september 
kl. 10 – 19 inkl.

 frokost og 
aftensmad

&

fællesskab med andre 
studerende fra Grønland

Tilmeldingsfrist:
10. august 2019

Sted: 
Det Grønlandske Hus Odense
Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C

Sted: 
Det Grønlandske Hus Odense
Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C

Underviser: 
Lærdansk

Tilpasset dig, der er  ikke er nyi Danmark

Tilpasset dig, der er  er ny
i Danmark

Underviser: 
Cand.mag.
Nina Gøthche

mailto:keg%40dgh-odense.dk?subject=Tilmelding%20til%20et%20kursus%20i%20Odense
https://laerdansk.dk
http://www.linkedin.com/in/ninastilling/
http://www.linkedin.com/in/ninastilling/


Alle der fuldfører kurset får et kursusbevis og 2 biograf-
billetter
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Du vil kunne få dine transportudgifter til og fra kurset refunderet

TILMELDING
Tilmelding hos mig, Kistaraq Egede. 
Jeg vil være tilstede under kurset, 
og følge op på kurset.

Takuss’

KISTARAQEGEDE
+45 52 10 44 49
keg@dgh-odense.dk

KURSUS 1: STUDIEDANSK & STUDIEKULTUR
2 kursusdage. Her vil du få hjælp til:
• Studievaner og -planlægning
• Mundtlig træning inkl. diskussioner og fremlæggelser
• Skriftlig træning og strategi i forskellige afleveringsformer

STUDIE 
FORBEREDELSE

KURSUS 2: STUDIEDANSK & STUDIETEKNIK
3 kursusdage. Her vil du få hjælp til:
• Træning i gruppediskussioner, fremlæggelser og brug af 

fagtermer til bl.a. mundtlige eksamener
• Træning i at referere, sammenholde og kritisere tekster til 

bl.a. opgaveskrivning
• Informationer om planlægning af studiet og den danske 

studiekultur

Søndag den  
3. november 
kl. 9 – 16 inkl. 

frokost

Lørdag den  
5. oktobber 

kl. 10 – 14 inkl. 
frokost

Fredag den 
1. november 

kl. 12 – 20 inkl. 
aftensmad

Tirsdag den 
2. oktober

kl. 16 – 19 inkl. 
sandwich

Lørdag den 
28. september 
kl. 10 – 19 inkl.

 frokost og 
aftensmad

&

fællesskab med andre 
studerende fra Grønland

Tilmeldingsfrist:
10. august 2019

Sted: 
Det Grønlandske Hus København
Løvstræde 6
1152 København K

Sted: 
Det Grønlandske Hus København
Løvstræde 6
1152 København K

Underviser: 
Lærdansk

Tilpasset dig, der er  ikke er nyi Danmark

Tilpasset dig, der er  er ny
i Danmark

Underviser: 
Cand.mag.
Nina Gøthche

mailto:keg%40dgh-odense.dk?subject=Tilmelding%20til%20kursus%20i%20K%C3%B8benhavn
https://laerdansk.dk
http://www.linkedin.com/in/ninastilling/
http://www.linkedin.com/in/ninastilling/

