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Finansiering
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/finansiering/
Relevance:

44%

Finansiering Lyt Hvordan finansierer jeg mit studium? I 2012 rådede studerende ifølge det tyske studenterværk (20.
socialundersøgelse) gennemsnitligt over indkomster på 864 €. Et studium kan finansieres fra forskellige kilder: Eget arbejde,
BAföG, stipendier, tilskud fra forældre/familiemedlemmer samt via studiekreditter. Et første overblik over de klassiske
finansieringsmuligheder findes for eksempel på det tyske studenterværks sider. Der nævnes også forskellige
besparelsesmuligheder (fritagelse for TV-licens osv.).
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Campusliv
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/
Relevance:

43%

af mellem forelæsningerne, spadserer omkring små søer og lader solen skinne dem i ansigtet. Hvis det nordtyske vejr viser sig
fra sin uvenlige side, er der plads på den af studenterværket Slesvig
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

At studere teknik
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/at-studere-teknik/
Relevance:

25%

har udarbejdet specielle Info-sider for potentielle studerende. Her finder du også informationer om delstudiet Teknologi og
dens didaktik. Vi står gerne til rådighed for dig,

Adresser og Kørevejledning
/dk/medienbildung/wer-wir-sind/adresser-og-koerevejledning/
Relevance:

26%

til B 200, følg derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente. Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem
Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). På højre side [...] til venstre ad gaden "Auf dem Campus". På højre side er der
parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen Helsinki .

Adresser og Kørevejledning
/dk/zimt-website/hvem-vi-er/adresser-og-koerevejledning/
Relevance:

26%

Flensborg til B 200, følg derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente. Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden
"Auf dem Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). På højre side [...] til venstre ad gaden "Auf dem Campus". På højre side er
1/2

der parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen Helsinki .

Adresse og vejen til os
/dk/velkommen/hvem-vi-er/adresse-og-vejen-til-os/
Relevance:

26%

til: frakørsel B 199, Osttangente. Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem Campus". På højre side er der
parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen Helsinki .

Adresse og tilkørselsvejledning
/dk/biat/hvem-vi-er/adresse-og-tilkoerselsvejledning/
Relevance:

26%

til B 200, følg derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente. Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem
Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). På højre side

Adresse og tilkørsel
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/hvem-vi-er/adresse-og-tilkoersel/
Relevance:

27%

dem Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). • på højre side er der parkeringsmuligheder, på venstre side finder du
universitetets bygningen Oslo.

3-danish-german-research-paper-no-3.pdf
fileadmin/content/institute/iim/dokumente/forschung/danish-german-working-paper-series/3-danish-german-researchpaper-no-3.pdf
Relevance:

24%

Danish – German Research Papers Peer-reviewed Flensburg / Sønderborg ISSN 1868-8160 Department for Border Region
Studies (IFG) International Institute of Management (IIM)
File type: application/pdf
Referenced at: Research Paper 3

2-danish-german-research-paper-no.-2.pdf
fileadmin/content/institute/iim/dokumente/forschung/danish-german-working-paper-series/2-danish-german-researchpaper-no.-2.pdf
Relevance:

25%

Danish – German Research Papers Peer-reviewed Flensburg / Sønderborg ISSN 1868-8160 Department for Border Region
Studies (IFG) International Institute of Management (IIM)
File type: application/pdf
Referenced at: Research Paper 2
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