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Searched for "beglaubigung an der uni ". Found 83 results in 27 milliseconds. Displaying results 41 to 50 of 83.
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Studiport & HIS-moduler
/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/studiport-his-moduler/
Relevance:

48%

af forelæsningsfortegnelse, personfortegnelse, lokaleadministration, online-ansøgning samt online-foranstaltningsbelægning
og prøvetilmelding. Vi kalder denne softwarepakke " Studiport " på uni. Kontakt [...] -admin -VenligstFjernHerunderStreger@ uni-flensburg.de . Julia Bettermann Telefon +49 461 805 2445 E-Mail julia.bettermann -VenligstFjernHerunderStreger- @
uni-flensburg.de Bygning Gebäude Helsinki Rum

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

48%

, ring A, hver 20. minut): kør 4 stop stå af ved stoppested "Campus Uni" du står nu lige foran bygningen Oslo Med bil Fra
motorvej A7: frakørsel Flensborg [...] A, hver 20. minut). stå af ved stoppested "Campus Uni" Følg vejen ca. 100 meter i
kørselsretningen, bygningen Helsinki ligger så lige til højre. Fra den centrale busstation (ZOB): tag linje 5 (busholdeplads 2,
ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni"). stå af ved stoppested "Campus Uni" Følg vejen ca. 100 meter i kørselsretningen,
bygningen Helsinki

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

48%

(busholdeplads 2, ring A, hver 20. minut): kør 4 stop stå af ved stoppested "Campus Uni" du står nu lige foran bygningen Oslo
Med bil Fra motorvej A7: frakørsel [...] A, hver 20. minut). stå af ved stoppested "Campus Uni" Følg vejen ca. 100 meter i
kørselsretningen, bygningen Helsinki ligger så lige til højre. Fra den centrale busstation (ZOB): tag linje 5 (busholdeplads 2,
ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni"). stå af ved stoppested "Campus Uni" Følg vejen ca. 100 meter i kørselsretningen,
bygningen Helsinki

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

47%

Sådan finder du Erhvervsuddannelsesinstituttet Arbejde og Teknik Lyt Campusplan Europa-Universität Flensburg
Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (biat) Auf dem Campus 1 24943 Flensburg Tyskland Tel.: +49 461 805 2150 Fax: +49
461 805 2151 biat -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni [...] , ring A, hver 20. minut): kør 4 stop stå af ved stoppested "Campus
Uni" du står nu lige foran bygningen Oslo Med bil Fra motorvej A7: frakørsel Flensborg

Deltagelse
/dk/sportscenter/deltagelse/
Relevance:

47%

Så længe der er plads, kan også eksterne også købe et medlemskort til Uni-Sport og CampusFitness® . Et medlemskort er
personligt og erstattes ikke ved tab. Kortet må ikke lamineres. En refundering [...] når man kun har medlemskort til
holdtræning). Medlemskortet skal medbringes hver gang. Hvis medlemskortet ikke kan forelægges, eller hvis dette er udløbet,
kan der nægtes brugeren adgang til Uni-Sport, indtil denne er i besiddelse af et gyldigt medlemskort. Uni-Sport beholder sig
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retten til, ved misbrug af ydelser, at nægte brugeren adgang til anlægget. Der gøres også opmærksom på, at også hjælp og
medansvar til misbrug

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

47%

frauke.lochstet@uni-flensburg.de Vores kontorer befinder sig i bygningen Oslo (OSL) i værelserne HG 057 - HG 060.1
(stueetage) Med bus og tog Når du ankommer fra Hamburg, Kiel [...] nr. 5 (busholdeplads 2, ring A, hver 20. minut): • kør 4 stop
• stå af ved stoppested "Campus Uni" • du står nu lige foran universitetets bygningen Oslo. Med bil

WLAN og Eduroam
/dk/zimt-website/services/service-for-gaester/wlan-og-eduroam/
Relevance:

47%

WLAN og Eduroam Lyt Eduroam til gæster Hvis du allerede har en aktiv Eduroam-adgang derhjemme, virker denne også på
Flensborgs Campus. Indstillingerne behøver du i dette tilfælde ikke at ændre på. Hvis du har problemer med forbindelsen,
bedes du kontakte: ZIMT-Servicedesk Telefon +49 461 805 2112 E-Mail zimt-service -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni

Campusbad
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/campusbad/
Relevance:

47%

på uni eller svømme nogle baner. Rundgang Et klik på kortet fører dig direkte til campusbadet!

Priser
/dk/sportscenter/priser/
Relevance:

47%

Priser Lyt Benyttelse af Uni-Sport, med eller uden CampusFitness®, er udelukkende muligt hvis du er i besiddelse af et
medlemskort. Medlemskortet er personligt og erstattes ikke ved tab. En refundering af medlemskort, f.eks. i tilfælde af skader
eller sygdom, er ikke muligt. Medlemmer er ikke ulykkesforsikrede af Sportzentrum der Universität [...] ®, Wellness-Lounge og
det komplette holdtrænings-program 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

Adgangsdata
/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/adgangsdata/
Relevance:

47%

-Mail zimt-service -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni-flensburg.de Bygning Oslo Rum OSL 240 Gade Auf dem Campus 1
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