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Alt hvad du finder hos os
På dette område finder du alle informationer omkring Europa-Universitäts campus
På de forskellige undersider finder du vores mangfoldige tilbud på campussen, beskrivelsen af de studerendes
egenadministration, vores campus og samarbejdspartner Faghøjskolen Flensburg og et lille indblik i bylivet i Flensborg.
Tilbud på campussen
Studenternes egenadministration
Faghøjskolen Flensburg
Flensburg by
Søger du en grundlæggende orientering over campussen? Kast et blik på vores campusplan:

Om vores campus
Med sine 5000 studerende udmærker Tysklands nordligste universitet sig først og
fremmest ved sin personlige karakter. På Europa-Universität Flensburg er støtte
meget vigtig og der lægges vægt på den personlige udveksling. Vi kender hinanden.
De studerende er ikke nogen anonyme matrikelnumre, der forsvinder i massen, men
navne og ansigter, som man møder gang på gang. Desuden sætter universitetet pris
på sin internationale orientering: Det Internationale Center samarbejder for tiden
med omkring 80 partnerskoler i 32 lande rundt om i verden.

Midt i det hele
Der læres og forskes i Audimax, i hovedbygningen Oslo(OSL), i tilbygningen Helsinki
(HEL) samt i den eksterne afdeling i Munketoft, Madrid (MAD). Forelæsningssalene
og seminarlokalerne er udstyret barrierefrit og multimedialt. Derudover er W-LAN
tilgængelig på hele campussen og de studerende får adgang dertil ved
indskrivningen. På det centrale universitetsbibliotek finder de studerende
undervisningsmateriale og arbejdsstationer.
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Undervejs på campussen
Universitetet og Faghøjskolen er umiddelbare naboer og deler derfor Mensa,
bibliotek, sportscenter og campus. Campussen er blandt de grønneste i Tyskland.
På de vidtstrakte græsplæner slapper de studerende af mellem forelæsningerne,
spadserer omkring små søer og lader solen skinne dem i ansigtet. Hvis det nordtyske
vejr viser sig fra sin uvenlige side, er der plads på den af studenterværket SlesvigHolsten drevne Mensa (kantine) og cafeen "Campus Suite". Her findes kaffe i mange
udgaver, baguetter, muffins og andre snacks. Derudover er der en børneinstitution,
en svømmehal og flere kollegier på campussen. Studerende, der ikke bor på
campus, kommer dertil med bybus nr. 4 og 5. Derudover findes der stativer til cykler.

Derudover …
Den gamle ærværdige murstensbygning ved Munketoft er Europa-Universität
Flensburgs afdeling i hjertet af Flensburg, overfor det kendte Flensburger bryggeri.
Det Internationale Institut for Management og økonomisk uddannelse har sit
hovedkvarter her.
I Munketoft finder kommende managere ikke alene deres docenter, men også
studenterværkets lille cafeteria, PC-laboratorier, konference- og seminarlokaler og
en masse arbejdsstationer.
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