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Musik på campussen Lyt Europa-Universität Flensburg nyder mange musikalske initiativer, der giver liv til campussen og
bringer rytme ind i studiet. Alle initiativer er åbne for interesserede og man glæder sig altid over nye musikere. Drømmer du
om noder om natten, kribler det i fingrene ved synet af instrumenter og flyder takten gennem dine årer? Så er et af de
følgende tilbud lige det rigtige for dig: Big Band Universitetskor Universitetsorkester Big Band Big Bandet blev grundlagt i
1999
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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.

Fritid på campus
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/fritid-paa-campus/
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Fritid på campus Lyt Campussen på Europa-Universität Flensburg inviterer desuden også til at være med til forelæsninger,
seminarer eller læsegrupper. Det vidtstrakte grønne område med sine bakker, lunde og små søer benyttes af de studerende til
at spadsere, jogge, chille og mange andre aktiviteter. Vi vil gerne give dig et lille indtryk af nogle af dem: Sportsaktiviteter
Joggen De lange veje på den langstrakte campus byder på en masse løbestrækninger for ambitiøse løbere. Man kan vælge,
om man vil løbe

Flensborg
/dk/biat/om-studiet/flensborg/
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? Du kan læse mere om byen og dens kulturtilbud på www.flensburg.de og på turistinformationens sider.

Spise på campus
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/spise-paa-campus/
Relevance:
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Spise på campus Lyt På campussen kan de studerende ved Europa-Universität Flensburg få svært ved at vælge.
Studenterværket Slesvig-Holsten byder med Mensa, der ligger centralt på campussen, på et stort tilløbspunkt for sultne
studenter. I hovedbygningen (HG) og tilbygningen (EB) forsyner Campus Suite de studerende med de fineste snacks [...]
Munketoft. Campussuite Der er to Campussuiter på Europa-Universität Flensburg. Både i hovedbygningen
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Bibliotek
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/bibliotek/
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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 [...] på Master-studieforløbene er det muligt at låne aflåselige bogvogne til brug på
biblioteket. Følg os her på universitetsbiblioteks website . http://www.zhb-flensburg.de/
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Fitness på campus Lyt Vores universitetssport udmærker sig i hele Tyskland. Europa-Universität Flensburgs sportscenter
tilbyder vores studerende en mængde sportskurser og et omfangsrigt Fitnessstudio. Programmet Programmet omfatter 80
forskellige kursustilbud med 200 [...] . Som det eneste universitet i Tyskland råder Europa-Universität Flensburg over en
Discgolf-plads på campussen og som Tysklands nordligste universitet må der naturligvis ikke mangle sportstilbud som
kitesurfing
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Campusbad Thomas-Fincke-Straße 19 24943 Flensburg Tel: +49 (0)461 80 72 460 E-Mail: fragmich VenligstFjernHerunderStreger- @ campusbad-fl.de Website: www.campusbad-fl.de Campusbad Lyt Centralt på campussen
ligger campusbadet, der åbnede i 2010. På mere end 5.000 kvm råder campusbadet over en familievenlig svømmehal, et 50m
sportssvømmebækken med vipper på op til 5 m, et indendørs og udendørs saunalandskab og et bredt Wellnesstilbud. Det er
ideelt egnet til at slappe af med venner efter en anstrengende dag
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2711 Fax: +49 461 805 2708 ohldag -VenligstFjernHerunderStreger- @ uni-flensburg.de Flens-Arena Campusallee 2 24943
Flensburg Hanna Winckler Stellv. Leitung Sportzentrum Tel.: +49 461 805 2710 Fax: +49 461 805 2708 hanna-winckler VenligstFjernHerunderStreger- @ uni-flensburg.de Flens-Arena Campusalle 2 24943 Flensburg
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/dk/portal-forskning/af-naeste-generation/promovering-i-flensborg/
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med erfaringsudveksling og networking den generelle udvikling af videreuddannelser Ph.d på Europa-Universität Flensburg
Lyt [...] . klart: Europa-Universität Flensburgs profil Det forholdsvis lille Europa-Universität Flensburg frembyder i dets
akkrediterede Bachelor- og Master-studieforløb hovedpunkterne uddannelses [...] under et af de på Europa-Universität
Flensburg repræsenterede videnskabelige områder. Europa-Universität Flensburg tildeler følgende titler: Doktor i filosofi (Dr.
phil.) Doktor i økonomiske
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