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So erreichen Sie das ZfL Lyt Europa-Universität Flensburg Zentrum für Lehrerinnen und Lehrerbildung (ZfL) Auf dem Campus
1a 24943 Flensburg Tyskland Unsere Büros finden Sie im Erweiterungsbau (EB) . Bygning Helsinki (HEL) Med bus og tog Fra
Flensborg banegård: kør 4 stationer med bus 5 (busstoppested 2, ring 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
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Sådan finder du Afdelingen for teknik og dens didaktik Campusplan Europa-Universität Flensburg Afdelingen for teknik og
dens didaktik Auf dem Campus 1 24943 Flensborg Tyskland Sekretariat : Frauke Lochstet bygningen Oslo - OSL 464
Træffetider normalt.: Man. til tors. kl. 08.30 – 11.30 Tlf.: +49 461 805 2047 Fax: +49 461 805 2933 [...] dem Campus"
(Oplysningsskilt "Universität"). • på højre side er der parkeringsmuligheder, på venstre side finder du universitetets bygningen
Oslo.

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

100%

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-flensburg.de Sekretariatet : Bygningen Oslo - OSL 066 Du finder vores
kontorer i bygningen Oslo (OSL) . Bygning Oslo (OSL) Med bus og tog Når du ankommer fra Hamburg, Kiel

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

100%

Sådan finder du afdelingen Skolepædagogik Lyt Campusplan Campusplan Campusplan Campusplan Campusplan
Campusplan Campusplan Campusplan Europa-Universität Flensburg Institut for Pædagogik, Afdeling Skolepædagogik Auf
dem Campus 1a 24943 Flensburg Tyskland Vores kontorer er her: Erweiterungsbau (EB) . Bygning Helsinki (HEL) Med bus og
tog

Af næste (videnskabelige) generation
/dk/portal-forskning/af-naeste-generation/
Relevance:
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Din kontaktperson International Students may find general information about earning a doctorate in germany here and
further information about finances and scholarships on the websites of the International Center (IC) of EUF . Efter- og
videreuddannelse af doktorander tilbydes af Centret for videnskabelig videreuddannelse (ZWW) af EUF. Af næste
(videnskabelige) generation Lyt Promovering i Flensborg Promotionsstipendier
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At studere teknik
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/at-studere-teknik/
Relevance:

36%

teknologi ville moderne mennesker ikke findes - og uden mennesker ville der heller ikke være nogen teknologi. Teknologi er
en integreret del af vores kultur. Dens opståen, anvendelse og dens følger er altid [...] "Teknologi" fra 0 til 10 kæmpere Vi vil
stille en teknologisk almenuddannelse til rådighed for fremtidige generationer. Det er vigtigt for os, at alle mennesker er i
stand til at finde vej i vores [...] 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,

Bibliotek
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/bibliotek/
Relevance:
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Bibliotek - det centrale universitetsbibliotek (ZHB) Lyt Det centrale universitetsbibliotek forsyner videbegærlige studerende på
Europa-Universität Flensburg samt Faghøjskolen Flensburg med videnskabelig litteratur. De har adgang til 421000 bøger og
over 18000 elektroniske tidsskrifter og e-books. På universitetsbiblioteket finder du ligeledes ca. 380 arbejdsstationer og
adskillige gruppe- og stillearbejdsrum. Det er nemt at reservere, bestille, forlænge bøger hjemmefra eller få tilsendt bøger via
fjernlån fra andre

Bibliotek
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/bibliotek/
Relevance:

60%

Bibliotek - det centrale universitetsbibliotek (ZHB) Lyt Det centrale universitetsbibliotek forsyner videbegærlige studerende på
Europa-Universität Flensburg samt Faghøjskolen Flensburg med videnskabelig litteratur. De har adgang til 421000 bøger og
over 18000 elektroniske tidsskrifter og e-books. På universitetsbiblioteket finder du ligeledes ca. 380 arbejdsstationer og
adskillige gruppe- og stillearbejdsrum. Det er nemt at reservere, bestille, forlænge bøger hjemmefra eller få tilsendt bøger via
fjernlån fra andre
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Bolig i Flensborg
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/bolig-i-flensborg/
Relevance:
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Bolig i Flensborg Lyt Alt om studenterværket Slesvig-Holstens kollegiepladser finder du under: http://www.studentenwerk-sh.de/ . Dér finder du rubrikken "Bolig" samt boligansøgningen online for et kollegieværelse og meget mere. Derudover findes
der yderligere kollegier ved private udbydere i området omkring [...] samt bofællesskaber findes på studenterportalen AStA
for Europa-Universität Flensburg og AStA for FH Flensborg: http://www.flensburg-studieren.de/de/service/anzeigen/ubersicht
samt på ASt
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Campelle
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/campelle/
Relevance:

38%

Universitetsmenigheder Lyt Den der starter på sit studium på universitetet, finder et levende menighedsliv midt på
campussen. To [...] , aktuelle temaer. Desuden finder der regelmæssigt interkulturelle aftener og møder sted. Som regel er det
åbent fra mandag til torsdag og kan bruges som mulighed for at trække sig lidt tilbage [...] (katolsk universitetsmenighed).
Udover ESG og KHG benyttes Campellen også af andre kristne grupper. Universitets- og faghøjskolearrangementer finder også
sted i Campellen.
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