Universitetets hjemmeside

Start

Hurtig adgang

Søgebegreb / sidenr.

Søg

Sort by

Sport

Relevans
Titel
Type
Forfatter
Oprettelsesdato

<< First < Previous

- Indholdstype: Normale websider
Remove all filters

Narrow Search
Indholdstype
+ Normale websider (35)
Hjemmeside
+ Ja (1)
+ Nej (34)

UNI

beglaubigung an der uni da

email find flensburg

1234

Next > Last >>

10

/dk/sportscenter/
Relevance:

99%

News For øjeblikket er der ingen aktuelle nyheder. Partner: Hjertelig Velkommen! Lyt Det er meget enkelt at blive en del af
Uni-Sport og nyde godt af vores store hold- og træningsudbud. Du kan begynde når du vil. Vores hold kører hele året og
styrketræningsafdelingen har åbent 365 dage om året. Følg blot disse 3 trin og du kan begynde med din yndlingstræning: 1.
Trin: Først

Faciliteter
/dk/sportscenter/campusfitnessr/faciliteter/
61%

Faciliteter Lyt Uni-Sport og CampusFitness® er fordelt over et område på mere end 3000 kvadratmeter og 9 forskellige rum.
Vores styrketræningsafdeling Campus-Fitness® har over 200 maskiner, heraf 66 cardiomaskiner. Cardiomaskiner 8 løbeband
(5 x Cybex, 2 x Life Fitness, 1 x Woodway) 14 Crosstrainere (4 x Cybex, 7 x Cybex 750AT, 3 x Cybex 750A) Kondicycler 7 Bike
Recumbent (1 x 750R, 6 x ) 7 Bikes Upright (1 x 750C , 6 x ) 43 Indoor Cycling Bikes (15 x Tomahawk IC3, 28 x Tomahawk Serie-S)
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Search

Searched for "Sport". Found 35 results in 26 milliseconds. Displaying results 1 to 10 of 35.
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Relevance:

63%

Priser CampusFitness® Lyt Vores priser gælder for fitnessstudiet CampusFitness® , Wellnesslounge og det komplette holdprogram i Uni-Sport. Dit medlemskort er gyldigt fra den dag, du køber det. En gratis prøvetræning inden køb er ikke muligt.
Kun studerende og ansatte ved universiteterne i Flensborg er berettigede til at købe medlemskortet for "studerende og
ansatte ved universiteterne i Flensborg". Alle eksterne bedes købe medlemskort for eksterne. Gyldigt Studerende/Ansatte
Univ.Flensborg Eksterne 1 dag 10

Centre
/dk/portal-die-universitaet/centre/
Relevance:

96%

Centre på Europa-Universität Flensburg Lyt Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i forskning yderligere. I denne
forbindelse dri

Studenternes egenadministration
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/studenternes-egenadministration/
Relevance:

100%

og daglig ledelse (f.eks. universitetspolitik, det sociale, kultur, sport). Finansieringen af arbejdet sker via semesterbidraget til
studentergruppen, hvis anvendelse StuPa træffer beslutning om ved
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte
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Informationen til studerende
/dk/ksm-mastergraderne/informationen-til-studerende/
Relevance:

58%

Du kan finde generel information om kurset KSM, er designet til at fungere som en vejledning, når kreditering problemer, osv.
Gå i udlandet KSM-studerende h

Workshop Skole ”naturfestival”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-naturfestival/
Relevance:

57%

Workshop Skole "Naturvidenskabfestival" Lyt Den 26. september fandt workshoppen med navnet "Ernæring og bevægelse
uden grænser" sted i Haderslev

Faghøjskolen Flensburg
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/faghoejskolen-flensburg/
Relevance:

96%

To højre læreanstalter - en campus Lyt Faghøjskolen Flensburg Med flere end 4.000 studerende er Faghøjskolen Flensburg et
af de
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Bevægelsesrig læring
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/folkehoejskoleprojekter/bevaegelsesrig-laering/
Relevance:

61%

, blev der afholdt tre forskellige undervisningstimer, i hvilke de læsehæmmede kunne beskæftige sig med emnet "bevægelse
og sport" både praktisk og teoretisk. Der blev vejledt, gennemført og ritualiseret nogle bevægelses- og afslapningsøvelser.
Desuden blev der inddraget nogle arbejdsark og lege til emnet "bevægelse og sport i uddannelsesprocessen". Det var vigtigt,
at der i hver undervisningstime blev taget hensyn

Træningsprogram til overvægtige børn og unge samt deres forældre
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/kommunale-projekter/traeningsprogram-til-overvaegtige-boernog-unge-samt-deres-foraeldre/
Relevance:

61%

bliver børnene motiveret til at dyrke sport. Forskellene i udøvelsen af de praktiske dele sættes i hver enkelt idrætstime. Alle to
uger findes der såkaldte forældreuddannelser. Her bliver forældrene opklaret
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