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Interaktive tavler
/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/interaktive-tavler/
Relevance:

37%

Interaktive tavler Lyt Generelt Interaktive tavler (Active Boards) Ud over de gennemprøvede tekniske hjælpemidler har
Europa-Universität Flensburg indført interaktive tavler (Active Boards) samt dokumentkameraer. I det følgende finder du
informationer om tavlerne, anvisninger, kursusbilag, kontaktpersoner m [...] -Service Desk Gæster: ved spørgsmål: Tanja Koch
Tilbehør Mobi Mobis findes i hvert rum

Kundetilfredshed
/dk/zimt-website/support/kundetilfredshed/
Relevance:

37%

Kundetilfredshed Lyt ZIMT bestræber sig på at holde service-niveauet så højt som muligt inden for rammerne af de til
rådighed stående midler/ressourcer, at løse opstående problemer hurtigt og at stille jer tilfreds. Skulle du ikke være tilfreds
med ZIMT, beder vi dig kontakte os og meddele årsagen til din utilfredshed.Vi vil bestræbe os på at finde en tilfredsstillende
løsning. Det samme gælder for eventuelle forslag til forbedring. Du kan roligt henvende dig til: IT

Studenternetværk (social og psykologisk rådgivning)
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/studenternetvaerk-social-og-psykologisk-raadgivning/
Relevance:

55%

, daginstitutioner eller med studieafslutnings- og brobygningskreditter (alt dette finder du under stikordet: Socialt ). Hos os
finder du studenterværkets rådgivningskontorer på 1. etage i Mensa/kantinen. BAföG-rådgivningen finder sted på
Eckernförder Landstraße 65 i Telekom-bygningen. Informationer om socialrådgivning Kort beskrivelse: Åbent
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

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

56%

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.
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
Die Universität

Promovering i Flensborg
1/3

/dk/portal-forskning/af-naeste-generation/promovering-i-flensborg/
Relevance:

55%

og intensiv diskussion omkring specialeprojektet er normalt, således at der til sidst - uafhængigt af doktorkandidatens
naturlige egne forskningsindsats - som regel findes frem til en fælles beslutning [...] for rammerne af afhandlingsprocedurer
hører til professorernes hovedopgaver. Vejledninger eller ekspertfunktioner, der finder sted inden for rammerne af hele
forløbet i en afhandlingsproces, ydes derfor altid [...] . Alle relevante regler findes i Afhandlingsvedtægterne i dets (aktuelle)
udformning af den 15.08.2012. Tilladelse til ph.d-forløb kan gives til dimittender fra universiteter, videnskabelige højskoler
Denne side i andre områder
Studieninteressierte
International

Studenterinitiativer
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/studenterinitiativer/
Relevance:

55%

indenfor og udenfor universitetet. På Europa-Universität Flensburgs campus findes der for det meste initiativer på tværs af
universitetet: CampusTheater Econautic Ostsee [...] eneste grænseoverskridende model United Nations KonferenceØstersøMUN. Denne finder sted hvert efterår på Europa-Universität Flensburgs campus og Alsion-Campus på Syddansk
Universitet. Den 4-dage lange [...] . Derudover tilbydes hver dag et aftenprogram, hvor deltagerne bedre kan lære hinanden at
kende. Vores arrangementer finder udelukkende sted på engelsk. Dit engelsk behøver ikke at være perfekt
Denne side i andre områder
Die Universität
International
International
Studieninteressierte

Flens-Arena
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/fritid-paa-campus/flens-arena/
Relevance:

56%

Flens-Arena Lyt Flens-Arena er en hal med alsidige anvendelsesmligheder midt på campussen. Der finder regelmæssigt
messer, koncerter, partys og andre events sted i Flens-Arena. Den er også hjemsted for SG Flensburg-Handewitt (håndbold 1.
bundesliga), som spiller deres hjemmekampe dér. Hovedsponsor for hallen, der har i alt 6.500 tilskuerpladser, er Flensborg
Bryggeri. www.flens-arena.de
Denne side i andre områder
Die Universität
International
International
Studieninteressierte

Hvad vi kan gøre for dig
/dk/international/international-center/hvad-vi-kan-goere-for-dig/
Relevance:

54%

og interkulturel udveksling for alle, der er tilknyttet universitetet. Foranstaltningerne finder overvejende sted i "Rotunden"
(situationsplan) Intercultural Cooking Lande- og temaaftener Sprogtandem

Tilkørselsveje
/dk/portal-die-universitaet/kontakt/koerevejledning/tilkoerselsveje/
Relevance:

54%

af parkeringsmuligheder, medmindre der finder store arrangementer sted. Henvisninger Sportscentret samt afdelingen for
Sportsvidenskab ligger til venstre for Flens

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

55%

) Andre centre på EUF Her finder du et overblik over alle centre på EUF.
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