Velkomstguide til BSc.
2020

Velkomstguide til Flensborg
(med forbehold for ændringer inden studiestart i oktober 2020- revideret 28.08.2020)
Du starter på BSc. (fremmedsprog og økonomi SDU og International Management ved EUF) på
Syddansk Universitet i Sønderborg og Flensborg, hvilket vi håber du bliver glad for. I denne guide får du
nogle informationer som vi håber, er med til at gøre din start på studiet lidt lettere, specielt hvis du
påtænker at flytte til Flensborg. Vejledningen indeholder hjælp til mange af de praktiske ting, når skal
starte på det grænseoverskridende studie, der udbydes i samarbejde med Europa-UniversitätFlensburg og foregår såvel i Danmark/ Sønderborg som i Tyskland/Flensburg.
Du kan altid få hjælp af Studieservice i Sønderborg/Flensborg, eller hos den faglige studentervejleder
eller hos en af de tutorer som tildeles introforløbet mm.
Mere informationer om studiet, studieordning finder du på studiets hjemmeside
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/bsc_i_international_erhvervsoekonomi_med_fremm
edsprog/introduktion

Introprogram
Alle studerende, som starter på BSc. studiet, bør deltage i relevante intro-oplæg, udbudt af Syddansk
Universitet og af Europa-Universitet Flensborg. Grundet Corona er det endnu ikke helt afklaret,
hvorledes de kan og må finde sted. De vil højst sandsynlig blive udbudt i komprimeret form og til dels
online. Introugen er placeret i uge 42. Dog er det planlagt, at der ligeledes i løbet af semesteret på 45 onsdage i tidsrummet fra cirka kl. 10- 15, er placeret andre nyttige informationsoplæg som du skal
deltage i. Vi informerer dig mere konkret herom, når Introplanen for studiestart 2020 foreligger. I får
snart i en opfølgende informationsmail kontaktdata på studiestartstutorerne.

Undervisningsstart
Officiel velkomst ved Europa-Universität Flensburg (EUF) er dette år den 12. oktober 2020. Tidspunkt
og sted meddeles. (vil højst sandsynlig finde sted online).
For studerende på 1. semester vil undervisningsstart (online som fysisk) være fra mandag den 19.
oktober i Flensborg og tirsdag den 20. oktober 2020 i Sønderborg.
Det generelle Unistarter program for studerende, som starter på Europa-Universität Flensburg, er
placeret i uge 42. Mere informationer om programmet på følgende link:
https://www.uni-flensburg.de/portal-studieninteressierte/das-1-semester
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Vær opmærksom på, at Unistarter programmet fra Europa-Universität Flensburg dækker alle studier,
dvs. at der er mange af de arrangementer, som ikke vil være relevante for dig. Du vil af studiets faglige
vejleder og tutorerne få at vide, hvilke arrangementer, du anbefales at deltage i.
VI håber du får en god studietid i såvel Sønderborg som Flensborg.
Med venlig hilsen
Syddansk Universitet
Studieservice
Studieledelsen
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Informationer til studiestart
Herunder finder du nogle af de ting, du skal være opmærksom i forbindelse med din studiestart.

Indskrivning på Europa-Universität Flensburg (EUF)
Inden semesterstart skal du indskrives på Europa-Universität Flensburg. Her hedder studiet
”International Management”. Indskrivningsprocessen starter med, at du registrerer dig online via EUF
registreringssystem . Efterfølgende skal du udfylde ”Einschreibungsbogen 2020”. Den får du tilsendt af
Studieservice i forbindelse med en af informationsmailene.
Du må ikke lade dig forvirre af den officielle ansøgningsfrist der står nævnt på EUF hjemmeside. Du er
optaget på studiet over SDU, så det er ved EUF tale om en efterfølgende registrering/indskrivning til
vores fælles studie, hvilket kan ske efter den officielle ansøgningsfrist.
Din EUF-registrering skal være foretaget online senest den 15. september 2020.
Husk at påføre dit tildelte online ”Bewerbungsnummer” på ”Einschreibungsbogen 2020”. Det får du
ved din online registrering. Udover din online registrering samt udfyldt ”Einschreibungsbogen 2020”
skal du have betalt/indhentet andre dokumenter i forbindelse med din EUF- indskrivning.
Opsummeret skal du scan-maile følgende til studieservicefl@sdu.dk senest den 17. september 2020
inden kl. 12.00:
-

Udfyldt ”Einschreibungsformular 2020” påført dit ”Bewerbungsnummer”, som du får ved din
online registrering.
Kopi af dit pas
Hvis bopæl i Tyskland: Tysk sygesikringsbevis (”Krankenkassenkarte”, Læs mere på 9)
Hvis bopæl i Danmark: bekræftelse på sygesikring i Danmark, og en (”Bescheinigung der
”Befreiung der Versicherungspflicht in Deutschland” Læs mere side 9)
Kopi af kvittering for betaling af 25 Euro ”Einschreibungsgebühr” (se næste afsnit)
Kopi af kvittering for betaling af 247 Euro gebyr til AStA og Studentenwerk (se næste afsnit)

Du skal ikke, som der står nævnt i det online registreringssystem efterfølgende sende dine
indskrivningsdokumenter direkte til EUF. Da du er optaget til studiet via SDU, skal dine papirer jfr.
aftale med ”EUF” fremsendes af os på Studieservice, så vi kan bekræfte din optagelse på studiet.
NB: Selve indskrivning ved EUF, påbegyndes efter de har modtaget alt samlet fra os. Forvent at det kan
tage op til 2 uger.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående så kontakt os på Studieservice i Flensborg.
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Einschreibungsgebühr, Semesterbeitrag til AStA/Studentenwerk,
Semesterticket EUF - Shuttlebus Flensburg-Sønderborg
Det er som sådan gratis at studere ved Europa-Universitet Flensburg, dog skal man som studerende
betale et engangsindskrivningsbeløb på 25 Euro samt et semestergebyr (Semesterbeitrag – det skal
betales 2 gange årligt).
For Efterårssemesteret 2020 er ”Semesterbeitrag” fastlagt til at være på 247 Euro. Det fordeles mellem
de to studenterorganisationer AStA/Studentenwerk og skal betales af alle studerende med
udgangspunkt i et ”solidaritetsprincip”. For det beløb tilbyder studenterorganisationerne fx billigere
priser for studerende i Mensa (Kantinen på EUF) samt gratis bus og regionaltog i hele SH samt
Hamborg i hele semesterperioden. ”Semesterbeitrag” skal betales af alle studerende indskrevet på
uddannelser ved EUF. Det skal betales forud for hvert semester og er dermed en forudsætning for at
være indskrevet som studerende på Europa-Universität-Flensburg.
Informationer om diverse nyttige frister kan også nærlæses på ”EUF Studierendesekretariat”
hjemmeside:
https://www.uni-flensburg.de/portal-studium-und-lehre/info-beratung/servicesberatung/studierendensekretariat/
Vælg fx for information om tilbagemelding og frister ”Rückmeldung”.
Semesterbeitrag (247,00 Euro für das HeSem 2020-221): Skal betales hvert semester inden
studiestart. (EUF-Immatrikulation)
Förde-Sparkasse Kiel
Kontoinhaber: Studentenwerk S.-H.
BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21KIE
IBAN-Nummer: DE68 2105 0170 0025 0018 50
Zweck/Anvendelsesformål: Angiv dit for- og efternavn samt ”HS 2020/21 (i første gang- derefter altid dit tyske
matrikelnummer)

Immatrikulationsgebühr (25,00 Euro): Engangsbeløb ved indskrivning.
Deutsche Bundesbank, Fil. Hamburg
Kontoinhaber: LKSH
BIC oder SWIFT Code: MARKDEF1200
IBAN Nr.: DE82 2000 0000 0020 2015 77
Zweck/Anvendelsesformål:”Einschreibungsgebühr HS 2020/21”- Angiv følgende nummer: "8723-11101" samt
dit fulde for- og efternavn.
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Semesterticket
Efter din officielle indskrivning får du tilsendt dit tyske studiekort (Studienbescheigung). Med det
tilsendte studiekort har du ret til et ”Semesterticket” som giver dig gratis bus og regionaltog i hele
Schleswig-Holstein og Hamborg.
Du kan læse mere om det her: https://www.nah.sh/de/fahrkarten/landesweites-semesterticket/
HUSK: Du skal bestille og aktivere det online. Spørg evt. om hjælp ved tutorerne. De ved besked
hvordan det skal gøres. Læs mere her hvordan: https://www.asta-uni-flensburg.de/en/how-to-getsemesterticket/
Det kan først bestilles, når du har modtaget din ”Studienbescheinigung fra EUF.

Shuttlebusbetaling
Shuttlebussen kører mellem Flensborg og Sønderborg på de to undervisningsdage (tirsdage og torsdage) samt
på de dage hvor eksaminer eller andre arrangementer planlagt af studiet finder sted på Alsion i Sønderborg.
Bussen finansieres delvist af de to universiteter og via studenterbetaling. Beløbet fastsættes halvårligt. Grundet
Corona og forhøjet transportudgifter kan dette beløb i forhold til sidste år stige lidt. (75 Euro Forår 2020).
Studerende der er bosiddende i Danmark/Sønderborg, skal ikke betale til shuttlebussen.
NB: Aktuelle informationer om tilmelding samt betaling herfor følger i en separat informationsmail rettidig
før semesterstart. Afvent denne mail.

Sociale arrangementer
I forbindelse med studiestart planlægges der altid forskellige sociale arrangementer for alle nye
studerende.
Grundet Corona, kan det på nuværende tidspunkt ikke informeres om hvilke sociale arrangementer, der
kan og må afholdes af studiets tutorer og de forskellige studenterorganisationer. Det håber vi du har
forståelse for.
Vi er i gang med at planlægge introforløbet. Der arbejdes flittigt på at give jer en informativ, lærerig og også
sjov velkomst på studiet. Du vil høre nærmere i løbet af september og allersenest i starten af oktober. Vi
kan dog allerede nu afsløre at nogle af de første programpunkter finder sted i uge 42. Som udgangspunkt
planlægger vi at de finder sted fysisk – men afhængig af udviklingen vil nogle måske blive tilbudt online. Vi
informerer jer så snart vi har de konkrete informationer helt på plads.
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Flytning til Tyskland
Ved flytning til Tyskland er der forskellige praktiske informationer, du skal være opmærksom på. Her er
nogle oplistet. Hvis du har spørgsmål eller lignende til nogle af nedenstående ting, kan du også finde
oplysninger på www.pendlerinfo.org, hvor du også kan læse om fx sygeforsikring osv.
Ellers er du altid velkommen til at spørge den faglige vejleder og studiestartstutorerne.

Lejlighed
Lejligheder kan med fordel findes på nettet eller gennem de lokale aviser – se links nedenunder.
Ved leje af lejlighed er det vigtigt at du er meget grundig mht. ”Übergabeprotokoll”. Den laves ved
indflytningen, dvs. den beskrivelse der fortæller hvilken stand lejligheden, er i – Det kan ellers blive
dyrt ved udflytning (check at alt virker, vinduer, døre, gulve, stikkontakter osv.). Vær opmærksom på,
at mange lejligheder i Tyskland udlejes uden køkken – altså husk lige at tjekke, om et køkken hører
med.Husk at have styr på den månedlige lejeudgift. Samlet set skal der betales ”Warmmiete +
Nebenkosten + Stromverbrauch”.
Ved underskrivelse af lejekontrakt forlanger de fleste firmaer kopi af pas, de 3 seneste lønsedler
og/eller SU-bekræftelse og evt. i nogle tilfælde en garanti for betaling af lejen
(”Mietübernahmegarantie": betyder at forældrene skriver under på at betale lejen, hvis du ikke kan).
Boligportaler:
http://www.immobilienscout24.de/
http://www.immonet.de/
AStA:
https://asta-fl.de/aushaenge

Delelejligheder og kollegieværelser:
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.studentenwerk.sh
→ vælg ”Wohnen”
Facebooksider:
CampusBrett Flensburg: https://www.facebook.com/groups/391823687626928/
WohnungsBörse-Flensburg: https://www.facebook.com/groups/WohnungsBoerse.Flensburg/
Lokalaviser:
Moin-Moin: http://www.moinmoin.de/kleinanzeigen/lesen/immobilien.html
Flensburger Tagesblatt: http://immobilien.shz.de/
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Flytning
Når du flytter til Tyskland, skal du hen på rådhuset, Bürgerbüro,
http://www.flensburg.de/buergerservice/oeffnungszeiten/index.php og melde din tilflytning og
registreres. Dertil skal du medbringe følgende:
-

Pas
Lejekontrakt
Dit SU-tilsagn og/eller dine 3 sidste lønsedler
Pasfoto

Du vil som ny studerende i Flensborg kunne få udleveret en ”Begrüssungspaket”, som indeholder
forskellige fribilletter mm. Husk at nævne dette ved din tilflytning til byen.
Din aktuelle tyske adresse skal være registeret i det danske cpr. nummer system.
Det er meget vigtigt at din aktuelle tyske adresse er registeret korrekt i det danske folkeregistersystem.
Både SU-styrelsen og vi på SDU henter automatisk via cpr. nummer engang om måned de aktuelle
adresseoplysninger på alle vores indskrevne studerende.
Husk derfor at meddele den kommune du fraflytter din nye tyske adresse! Mange kommuner
modtager også gerne e-mail eller du kan måske via Nem-id, ændre det selv. Spørg din
fraflytningskommune om hjælp.
Er du allerede bosiddende i Flensborg, men ansøger fx om SU får du i den forbindelse tildelt et dansk
CPR. nummer. Her er det også vigtigt at du får din aktuelle tyske adresse registreret i det danske CPR.
nr. system. Du kan eventuelt opsøge Borgerservice i Aabenraa kommune. De har en afdeling i Padborg
på Bov Biblioteket. Find åbningstider mm. på https://www.borger.dk/ for at få hjælp hertil.

Bank
Efter du er blevet tilmeldt på Bürgerbüro, skal du også have en bankforbindelse. Hvilken Bank der
passer til dig, må du lige selv undersøge. Her findes der et hav af muligheder. Spørg eventuelt din tutor
eller dine danske eller tyske medstuderende. Vær opmærksom på kontogebyr ved de forskellige
banker.

Sygesikring
Efter du er blevet tilmeldt på hos Bürgerbüro, kan du få en tysk (Krankenkassenversicherung).
Sygeforsikringen kan fx. fås hos AOK eller lignende. Hvis du er under 25 år, kan du være forsikret over
”Auslandsabkommen” via dine forældre. Er du over 25, år skal du som studerende selv betale din
sygeforsikring. Tag kontakt til din valgte sygesikring og bed dem om hjælp til at få styr på din tyske
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sygesikring. Hvis du har et arbejde ved siden af i Danmark, skal du oplyse dem herom, da det kan have
indflydelse på dine forsikringsforhold som studerende ved dem.
AOK eller tilsvarende kan rådgive dig om de forskellige forhold du skal være opmærksom på. De kan
fortælle dig hvilke oplysninger de har brug for, for at du kan blive forsikret hos dem. Tag derfor kontakt
til dem du vælger, for nærmere information.
Hvis du vælger AOK, så har de en afdeling der er placeret på Heinrichstrasse i Flensborg, tæt på
Munketoft 3 B, hvor Studieservice fra Syddansk Universitet er placeret. Grundet Corona er vi ikke klar
om de kan træffes personligt, men man kan også kontakte dem via telefonisk eller e-mail over en
kontaktformular.
Bliver du boede i Danmark, skal du på trods af din sygesikring i Danmark, ved din indskrivning ved
Europa-Universität-Flensburg (EUF) også indlevere et dokument udstedt af en tysk krankenkasse,
hvorpå de bekræfter at du er fritaget for forsikringspligten ved en tysk sygeforsikring. Det dokument
hedder: „Eine Bescheinigung zu Vorlage bei der Hochschule über die Befreiung der
Versicherungspflicht oder nicht Versicherungspflichtig”. Når du kontakter dem, skal du sige at du
starter på EUF efterår 2020 og skal bruge det i forbindelse med din indskrivning (Einschreibung).
De seneste par år har studerende med bopæl i Danmark fået dette dokument udstedt af AOK og fået
det tilsendt via mail.

Andre forsikringer
Når du bor i Tyskland, skal du også have en ”Haftpflichtversicherung”, som er en ansvarsforsikring - den
er påkrævet!
Det kan også anbefales at anskaffe sig en ”Hausratsversicherung” (indboforsikring) samt en
”Unfallversicherung” (heltidsulykkesforsikring). Disse kan fås hos f.eks. DEVK, Allianz eller lignende –
forsikringsselskaberne samarbejder ofte med en bestemt ”Krankenkasse” så man kan få det hele det
samme sted. Ofte findes disse forsikringer som en hel ”pakke” til studerende mm.

Kontakt
Studieservice Flensborg
Helle Hede Hansen, Nicole J. P. Beth
MAD 122
Munketoft 3b (Bygning Madrid)
D-24937 Flensborg
E-mail: hhh@sdu.dk og nbe@sdu.dk Tlf.: 0049-461 805 2525 eller Tlf.: 0049-461 805 2526
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En medarbejder (Helle eller Nicole) fra Studieservice Flensborg vil fra uge 43 på de tirsdage og
torsdage, hvor der finder undervisning sted samt på de dage hvor der finder eksamen sted på Alsion
være at træffe ved Skranken i Studieservice Sønderborg i tidsrummet kl. 8.45- 12.30.

Faglig vejleder
Vi har på studiet også en faglig studentervejleder som du kan kontakte. Det er selv en studerende på
studiet, som er ansat af SDU, til at vejlede mht. konkrete studierelaterede spørgsmål. Vores faglige
vejleder pt. er Adam Butter, der studerer på kandidatoverbygningen Cand merc int. og til efteråret
2020 starter på sit 3. semester. Han kan afhængig af semesterstart og -slut, træffes såvel i Flensborg
som på Alsion. I kan dog altid skrive til ham via mail for at aftale en tid. Han kan kontaktes på E-mail:
studiefl@post.sdu.dk
Træffetid: udsendes pr. mail for det nye semester

Fachschaft IM & MaS
Derudover har studiet også Fachschaft, studenterorganisation. Det er jeres talerør over Europa-UniversitetFlensburg. Læs mere om dem her: http://www.fachschaft-iim.de/

Side 11 af 11

