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Vores tilbud på campussen
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/
Relevance:

71%

Bibliotek Spise på campus Fritid på campus Fitness på campus Campusbad

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

34%

forelæsning med en kop kaffe, te eller også en udmærket cappuccino. I overensstemmelse med studenterværket SlesvigHolstens motto "for at studierne skal lykkes" tilbereder Mensa dagligt en mensa

Frequent searches
Bachelor

E-Mail SPA UNI

beglaubigung an der
uni

da das e mail email
europa und völkerrechte

biat-taler
/dk/biat/hvem-vi-er/besondere-personen/biat-taler/
Relevance:

35%

Efterårssemester 2019 213006b BP 5 Examenskolloquium für MA-Studierende Seminar Efterårssemester 2019 [...] biat
Studierende Vorlesung/Seminar Efterårssemester 2019

europa universität find

Central studievejledning

flensburg ins mail master model

/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/central-studievejledning/

studien studies

Relevance:

uni flensburg moodle

Central studievejledning Lyt Vi, den Centrale studievejledning på Europa-Universität Flensburg, er det første kontaktsted for
alle studieinteresserede og for alle studerende vedrørende spørgsmål til og omkring studiet! Åbne konsultationer Hvad vi
tilbyder

60%

Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Hvad vi tilbyder
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/central-studievejledning/hvad-vi-tilbyder/
Relevance:

58%

og udformning af dit studium (på tværs af fagene) om lærings- og arbejdsteknikker i studiet ved forberedelsen til eksamener,
eksamensproblemer i vanskelige studiesituationer i overgangen Bachelor [...] studiet på Europa-Universität Flensburg åbne
konsultationer (uden forudgående tilmelding) individuel vejledning efter aftale info-arrangementer for studieinteresserede
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International
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Spise på campus
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/dk/portal-studieninteressierte/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/spise-paa-campus/
Relevance:

57%

. I overensstemmelse med studenterværket Slesvig-Holstens motto "for at studierne skal lykkes" tilbereder Mensa dagligt en
mensaVital anretning og sørger for en ernæringsfysiologisk velbalanceret sammensætning
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
Die Universität

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

57%

rådgivningsydelser på den anden side. Projektarbejdet gør det muligt for de deltagende studenter at knytte kontakter til
forretningsverdenen og til ledelsespersonligheder allerede under studiet. Endvidere kan [...] studerende ved EuropaUniversität og Faghøjskolen Flensburg chancen for at omsætte de tilegnede teoretiske kundskaber fra studiet til praksis
gennem spændende projekter. Kontakt: Website: www
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Musik på campussen
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/musik-paa-campussen/
Relevance:

57%

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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Enheder Oversigt A-Z
/dk/portal-die-universitaet/enheder-oversigt-a-z/
Relevance:

57%

videreuddannelse (ZWW) Tværfagligt Center for Europæiske Studier

Bolig i Flensborg
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/bolig-i-flensborg/
Relevance:

57%

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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