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Searched for "beglaubigung an der uni ". Found 85 results in 17 milliseconds. Displaying results 11 to 20 of 85.
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Campelle
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/campelle/
Relevance:

45%

Universitetsmenigheder Lyt Den der starter på sit studium på universitetet, finder et levende menighedsliv midt på
campussen. To uni

Campelle
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/campelle/
Relevance:

77%

Universitetsmenigheder Lyt Den der starter på sit studium på universitetet, finder et levende menighedsliv midt på
campussen. To uni
Denne side i andre områder
Die Universität
International
International
Studieninteressierte

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!

Campusbad
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/campusbad/
Relevance:

79%

på uni eller svømme nogle baner. Rundgang Et klik på kortet fører dig direkte til campusbadet!
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Campusliv
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/
Relevance:

77%

Europa-Universität Flensburgs Campus Lyt Alt hvad du finder hos os På dette område finder du alle informationer omkring
Europa-Univer
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International
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Centre
/dk/portal-die-universitaet/centre/
Relevance:

100%

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

Centre forskning
/dk/portal-forskning/centre-forskning/
Relevance:

100%

Forskningscentre Lyt Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre. Målsætningen for disse
sammenslutninger er først og fre

Cirkusprojekt
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/cirkusprojekt/
Relevance:

45%

Cirkusprojekt Lyt Projektets karakteristika Projektets navn: Cirkusprojekt Skolens navn Freie Waldorfschule Flen

Dansk Naturvidenskabsfestival 2012 & 2013
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/hoejskole/dansk-naturvidenskabsfestival-2012-2013/
Relevance:

45%

Dansk Naturvidenskabsfestivals 2012 & 2013 Lyt "Erfaringer samles bedst gennem praksis…" sådan eller lignende må Eva
Dollerup fra Universitet Sy

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
retten til, ved misbrug af ydelser, at nægte brugeren adgang til anlægget. Der gøres også opmærksom på, at også hjælp og
medansvar til misbrug
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