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

93%

Ph.d på Europa-Universität Flensburg Lyt Med en ph.d-titel dokumenteres den særlige kvalifikation til selvstændigt
videnskabeligt arbejde. Speci
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International

Campusbad
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/campusbad/
Relevance:

98%

da e mail email find

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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Internet pr. kabel (LAN)
/dk/zimt-website/services/services-for-ansatte/internet-pr-kabel-lan/
Relevance:

60%

Internet pr. kabel (LAN) Lyt Brug af LAN Det kabelforbundne internet (LAN) står ud over den obligatoriske benyttelse på
kontorerne til rådighed for alle ansatte i alle foranstaltningsrum via netværksdåser. Det kan anvendes på lige fod af
studerende, gæster og ansatte. Fordele Benyttelsen af det kabelforbundne internet (LAN) på universitetet har nogle fordele
over for WLAN-benyttelsen. Hertil tæller: større båndbredde, altså potentielt højere hastigheder ved down- og uploads altid
brugbare alternativer, hvis WLAN

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

100%

op ad bakke) tage en taxi direkte foran banegården eller tag bus nr. 5 (busholdeplads 2, ring A, hver 20. minut): kør 4 stop stå
af ved stoppested "Campus Uni" du står nu lige foran [...] ad gaden "Auf dem Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). På
højre side er der parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen Oslo . Bygning Helsinki (HEL) Med bus [...] , bygningen
Helsinki ligger så lige til højre. Fra den centrale busstation (ZOB): tag linje 5 (busholdeplads 2, ring A) eller linje 4 (retning
"Campus Uni"). stå af ved stoppested
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Flensborg
/dk/biat/om-studiet/flensborg/
Relevance:

61%

. Landegrænsen mellem Tyskland og Danmark passeres efter kun få kilometer - kongeriget er direkte nabo, endda tættere på
Flensborg end Husum eller Kiel og ligger inden for synsvidde fra vandlivet ved stranden. Kun to kilometer fra byens centrum
ligger campussen. Ca. en tiendedel af Flensborgs beboere er indskrevne på universitetet eller faghøjskolen. Det mærkes især i
sommermånederne, for så liver [...] fra vandet tæller den historiske indre by og dens identitet, der er vokset over mere end
hundrede år, med til Flensborgs vartegn. Forskånet for angreb i krigstider ligger huse i jugendstil og gamle

Bibliotek
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/bibliotek/
Relevance:

55%

Bibliotek - det centrale universitetsbibliotek (ZHB) Lyt Det centrale universitetsbibliotek forsyner videbegærlige studerend

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

59%

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. Mensa
Studenterværket Slesvig-Holsten forsyner de studerende med varme måltider på tre steder. I den centrale Mensa, der ved sin
åbne bygningsfacon

Fritid på campus
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/fritid-paa-campus/
Relevance:

58%

på universitetet er særlig stolte af deres campushave, der ligger midt på campusområdet. Haven, der er anlagt og plejet af
AStA, byder på optimale muligheder for at studere i det grønne og samtidigt nyde naturen

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

58%

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

Campusbad
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/campusbad/
Relevance:

60%

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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