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Studerende og praktik
/dk/international/ins-ausland-gehen/erasmus-old/studerende-undervisere-og-personale/studerende-og-praktik/
Relevance:

57%

Erasmus+ Studium (SMS) - de vigtigste fakta Erasmus-studieprogrammet gælder kun for ét studium ved Europa-Universität
Flensburgs partneruniversiteter i Europa. Udlandsstudiet kan løbe over 1 eller 2 semestre, den mindste varighed er 2
måneder. Flerfagsstøtte er mulig: op til 12 måneder i hvert studieafsnit. Ansøgningsproceduren ved gæsteuniversitetet er
forenklet og der er ingen studiegebyr. Hjemme- og gæsteuniversitet støtter ved ansøgningsproceduren og organiseringen af
opholdet. Gæsteuniversitetet hjælper som regel med at finde logi og tilbyder ERASMUS

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

Frequent searches
Bachelor

E-Mail Email

UNI Veranstaltungen
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studien studies

uni flensburg
moodle
works zimt

Relevance:

58%

, 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
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Studenterinitiativer
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/studenterinitiativer/
Relevance:

34%

indenfor og udenfor universitetet. På Europa-Universität Flensburgs campus findes der for det meste initiativer på tværs af
universitetet: CampusTheater På campussen [...] er desuden arrangøren af den verdensomspændende eneste
grænseoverskridende model United Nations Konference- ØstersøMUN. Denne finder sted hvert efterår på Europa-Universität
Flensburgs campus og Alsion [...] og direktiver, hvis tema diskuteres udførligt. Derudover tilbydes hver dag et aftenprogram,
hvor deltagerne bedre kan lære hinanden at kende. Vores arrangementer finder udelukkende sted på engelsk. Dit

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

57%

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
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Spise på campus
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/spise-paa-campus/
Relevance:

35%

sørger for lyse omgivelser hele dagen, finder de studerende et udbud med en stor salatbar og dagligt vekslende
aktionsstilbud. Der findes også en cafébar i Mensa, hvor man kan væbne sig til den næste [...] og i tilbygningen kan studerende
og andre med tilknytning til universitetet finde en Coffee Store, der byder på kaffe, friske safter, morgenmad, frokost, snacks
og hjemmebag hele dagen. Dagens første forelæsning

Spise på campus
/dk/portal-studieninteressierte/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/spise-paa-campus/
Relevance:

59%

Flere informationer findes på: Mensa Flensburg Aktueller Speiseplan Campus Suite (Bygningen Helsinki ) Spise på campus [...]
Studenterværket Slesvig-Holsten forsyner de studerende med varme måltider på tre steder. I den centrale Mensa, der ved sin
åbne bygningsfacon sørger for lyse omgivelser hele dagen, finder de studerende et udbud med en stor salatbar og dagligt
vekslende aktionsstilbud. Der findes også en cafébar i Mensa, hvor man kan væbne sig til den næste forelæsning med en kop
kaffe, te eller også en udmærket cappuccino
Denne side i andre områder
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Skolegårdsudformning og skolekiosk
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/skolegaardsudformning-og-skolekiosk/
Relevance:

34%

og ledsager andre elever i pauserne. Legene bliver tilbudt to gange om ugen. Der findes udendørslege til godt vejr og andre
legeideer til dårlig vejrs dage til at lege i fællesrummene og aulaen [...] samledes legeideerne og de blev diskuteret. Efter en
lille middagspause udforskede man området og der blev fastlagt, hvor legene skulle finde sted. Alle lege blev testet og
ledsaget af legeeksperterne en gang. Legeeksperterne fik et personligt feedback og små forbedringsforslag fra gruppen. I
dagens slutning blev der afsluttende diskuteret og planlagt de næste skridt. Siden den 03. oktober finder

Råd & Vejledning Til Din Træning
/dk/sportscenter/campusfitnessr/raad-vejledning-til-din-traening/
Relevance:

35%

Råd & Vejledning Til Din Træning Lyt Vi står ved din side og hjælper dig på din vej til en sundere livsstil. Vores kvalificerede
trænere står til rådighed med deres ekspertise og lægger efter ønske en individuel træningsplan sammen med dig. Det er ikke
nødvendigt at lave en tid til din træningsplan – Du finder til enhver tid en kvalificeret træner i fitnessstudiet som kan hjælpe
dig. Hurtigt, fleksibelt og nemt. That´s the way we live.

Rutevejledning
/dk/sportscenter/campusfitnessr/rutevejledning/
Relevance:

38%

Rutevejledning Lyt Du finder Uni-Sport og CampusFitness® direkte ved Flens-Arena i Flensborg.

Pædagogik og Empirisk uddannelsesforskning
/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/paedagogik-og-empirisk-uddannelsesforskning/
Relevance:

35%

med uddannelsesvirkeligheden, der finder sted foran en teoretisk baggrund, men som frem for alt henholder sig til den
pædagogiske empiri. Derved tager arbejdsområdet højde for de grundlæggende kvantitative forskningsforhold
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