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Rådgivning og service
/dk/portal-studium-und-lehre/info-beratung/raadgivning-og-service/
Relevance:

55%

Kontakt Central studievejledning Tel.: +49 461 805 2193 studienberatung@uni-flensburg.de Tilbygning - rum EB 002 Detal
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Studium og undervisning
/dk/velkommen/studium-og-undervisning/
Relevance:

35%

Studium og undervisning Lyt Afdelingen Skolepædagogik engagerer sig intensivt i samtlige studieforløb. Linket " Instituts-Info
om Studiet " leder videre til informationer om studieforløbene i Bachelor-delstudieforløbet Pædagogik samt til Masterstudieforløbene Grundskole og Enhedsskole, til den aktuelle fortegnelse over forelæsninger, til praktikker til E-Learning og til
yderligere informationer omkring studiet. Linket " Henvisninger til videnskabeligt arbejde " giver

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

32%

og til ledelsespersonligheder allerede under studiet. Endvidere kan Soft-Skills og præsentationsfærdigheder læres og
forbedres; dette gøres muligt ikke alene gennem projektarbejdet, men også ved gratis kurser og workshops. Foreningen
econautic e.V. tilbyder studerende ved Europa-Universität og Faghøjskolen Flensburg chancen for at omsætte de tilegnede
teoretiske kundskaber fra studiet til praksis gennem spændende projekter

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

32%

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

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

32%

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

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

66%

Bibliotek Spise på campus Fritid på campus Fitness på campus Campusbad

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

32%

Semester 213006d BP 5 Examenskolloquium für MA-Studierende Seminar Efterårssemester 2020

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

57%

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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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
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