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Denne side i andre områder
Studium und Lehre

Studium & Lære
/dk/biat/studium-laere/
Relevance:

45%

i det erhvervsmæssige skolevæsen eller i den erhvervsmæssige uddannelse og videreuddannelse. Master-eksamen er
anerkendt i Tyskland som første statseksamen. Som adgangsforudsætning til Master-studiet anerkendes [...] ,
informationsteknik og metalteknik. Derudover skal der inden optagelse på studiet fremvises en 12-måneders erhvervspraktik
eller en afsluttet erhvervsuddannelse. Studiets bestanddele Erhvervsmæssige

Partneruniversiteter
/dk/international/ins-ausland-gehen/partneruniversiteter/
Relevance:

58%

Den akademiske anerkendelse sikres gennem indgåelsen af aftaler (Learning Agreements) mellem de vejledende universiteter
Gæsteuniversitetet støtter ved søgning efter logi, valg af studie

Profil
/dk/international/europa-universitaet/profil/
Relevance:

58%

I Europa-Universitäts profil kan man læse mere om den europæiske dimension i undervisnings- og forskningshovedpunkterne.
Studium og undervisning Lyt Tysk-dansk samarbejde og studieforløb Internationalt mobilitetsvindue i alle Bachelorstudieforløb Bachelor-studieforløb European Cultures and Society Master-studieforløb European Studies Master-studieforløb
Uddannelse i Europa Obligatorisk udlandspraktik i Master-studieforløb kultur - sprog - medier Forskning Europaprofessorater
(Europaforskning
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Spise på campus
/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

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
Denne side i andre områder
International
International
Studieninteressierte
Die Universität

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
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

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

60%

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
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Universitet i tal
/dk/portal-presse-und-oeffentlichkeit/infomaterial/universitet-i-tal/
Relevance:

58%
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