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Tervetuloa Brandenburgin ammattikorkeakoulun sivuille.
Hauskaa, että olet kiinnostunut ammattikorkeakoulustamme.
Brandenburgin ammattikorkeakoulusta on tulossa yhä kansainvälisempi korkeakoulu. Eikä
pelkästään sen vuoksi, että jo pian kaikki opinnot johtavat bachelor ja master -tutkintoihin –
englannin kielellä pidettyjen kurssien määrä kasvaa jatkuvasti. Jo tälläkin hetkellä
korkeakoulussamme on opiskelijoita yli 60 eri maasta. Haluamme rohkaista yhä useampia
ulkomaisia opiskelijoita harkitsemaan opintojen aloittamista Brandenburgin
ammattikorkeakoulussa.
1 Nuori korkeakoulu ajan hermolla
Brandenburgin ammattikorkeakoulun (FHB) perustaminen huhtikuussa 1992 teki
Brandenburg an der Havelin kaupungista korkeakoulukaupungin ensimmäistä kertaa sen
1000-vuotisen historian aikana. Entisen kyrassieerikasarmin alueelle Brandenburgin
varuskuntakaupunginosaan syntyi vuoteen 1997 mennessä vanhoista restauroiduista
rakennuksista ja uudisrakennuksista ammattikorkeakoulun kampus. Tekniikan, kaupan sekä
tietotekniikan ja viestinnän opintoaloilla on tarjolla kiinnostavia ja uraauurtavia
koulutusohjelmia.
Puistomaisen kampuksen nykyaikaisissa laboratorioissa ja opetustiloissa opiskelee yli 3000
nuorta ihmistä. Opintotarjontaa kehitetään jatkuvasti. Tarjolla on yhä useampia kansainvälisiä
tutkintoja (bachelor tai master), kuten Applied Computer Science tai Technology- and
Innovation Management. FHB:n opiskelijat pitävät arvossa eritoten opintojen
käytännönläheisyyttä. Kurssien aiheet kehitetään yhteistyössä alueen teollisuuden,
talouselämän, ammatinharjoittajien ja hallinnon kanssa. Tämä tarjoaa opiskelijoille jo
aikaisessa vaiheessa mahdollisuuden tutustua alan työkenttään. Korkeakoulu tukee erityisesti
harjoittelun, tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistä vaihtoa. Brandenburgin
ammattikorkeakoululla on partnerikorkeakouluja sekä Euroopassa että muualla maailmassa.
Vuonna 1881 rakennettuun entisen kyrassieerikasarmin päärakennukseen on sijoitettu
hallinnon ja kauppatieteiden tilat. Entinen hevostalli on muutettu nykyaikaiseksi kirjastoksi, ja
entistä upseerikasinoa saneerataan parhaillaan luentosalirakennukseksi. Nämä vanhat
punatiilirakennukset muodostavat yhdessä julkisivultaan keltaista klinkkeriä olevien kolmen
uudisrakennuksen kanssa sopusointuisen kokonaisuuden, jonka ansiosta Brandenburgin
ammattikorkeakoulun kampus on varmastikin yksi Saksan kauneimmista.
2 Mitä Brandenburgin ammattikorkeakoulussa voi opiskella?
Opintoala

Koulutusohjelma

Kauppa

Liiketaloustiede
(General Management)

Suuntautumisvaihtoehdot Tutkinto




Liiketaloustied
(International
Management)

Innovaatiojohtami- Bachelor of Science
(B.Sc.)
nen
Kansainvälinen
johtaminen
Liiketaloustiede
pk-yrityksiä varten
Master of Science
(M.Sc.)

Aloitusp.
rajoitus*
kyllä

ei
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Taloustieteellinen
tietojärjestelmätiede






Technology and
Innovation management
Security Management
Tietotekniikka ja
viestintä

Tietotekniikka





Tietotekniikka





Viestintätietotekniikan
online-koulutusohjelma
Applied Computer
Science




Medical Informatics

Tekniikka

Tietohallinto
työryhmäjärjestelmiä varten
Integroidut
yrityksen
toiminnanohjausjärjestelmät
Digitaalisen
viestinnän
markkinointi ja
hallinto

Bachelor of Science
(B.Sc.)

ei

Master of Science
(M.Sc.)
Master of Science
(M.Sc.)
Bachelor of Science
(B.Sc.)

ei

Älykkäät
järjestelmät
Network
Computing
Digitaalinen
viestintä
Master of Science
Advanced
(M.Sc.)
Information
Processing Systems
Network and
Mobile Computing
Digitaalinen
viestintä
Bachelor of Science
(B.Sc.), Master of
Science (M.Sc.)
Ohjelmistosuunnit- Bachelor of Science
(B.Sc.)
telu
Kompleksisten
järjestelmien
kehittely
Bachelor of Science
(B.Sc.)

ei
ei

ei

ei

ei

ei

Media Digital

Master of Science
(M.Sc.)

ei

Koneenrakennus

Bachelor of Engineering
(B. Eng.)

kyllä

Mechatronics and
automation
IT-Electronics

Bachelor of Engineering
(B. Eng.)
Bachelor of Engineering
(B. Eng.)
Bachelor of Engineering
(B. Eng.)
Master of Science
(M.Eng.)

ei

Fysikaalinen tekniikka
Energieeffizienz
technischer Systeme

* - Aloituspaikkojen määrä on rajoitettu

ei
ei
Nein
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3 Kansainvälinen teknologia- ja innovaatiojohtamisen
master-koulutusohjelma (TIM)
TIM on Brandenburgin ammattikorkeakoulun ja BTU Cottbus -yliopiston yhteisesti
järjestämä kansainvälinen jatkokoulutusohjelma.
TIM käsittelee tekniikan ja liiketalouden välistä suhdetta. Koulutusohjelma on tarkoitettu
opiskelijoille, jotka jo ovat suorittaneet nelivuotisen teknillisen, luonnontieteellisen tai
tietoteknisen tutkinnon. Opiskelijoiden on osoitettava vuoden mittainen työkokemus sekä
saksan- ja englanninkielen taito. Neljän lukukauden jälkeen opiskelijat saavat akateemisen
arvon Master of Science (M.Sc.). Tutkinto on kansainvälisesti tunnustettu. Tämä on erityisen
tärkeää suurelta osin ulkomailta saapuville opiskelijoille.
Opetus annetaan luentojen, seminaarien, harjoitusten, laboratoriotyön, työharjoittelun,
projektien, tutustumiskäyntien, opintopiirien sekä integroitujen opetustapahtumien muodossa
sekä saksan että englannin kielellä.
TIM koostuu viidestä moduulista, joiden opetus on osaltaan Brandenburgissa ja osaltaan
Cottbusissa:
-

Johtamisopin perusteet
Teknologia- ja innovaatiojohtaminen
Engineering Management ja tekninen syventyminen
Integratiivinen projekti
Sosiaaliset taidot

4 Eurooppalainen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS)
Mikä on ECTS?
Euroopan komissio otti ulkomailla hankittujen opintosuoritusten tunnustamista varten
käyttöön Eurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmän, ECTS:n. Sen
avulla voidaan mitata ja verrata oppimistuloksia, sekä siirtää niitä toisiin oppilaitoksiin.
ECTS-suorituspisteet
ECTS-suorituspisteet kuvaavat opiskelijan työmäärää opintojaksossa. Ne kertovat
opintojakson vaatimasta työmäärästä täyden akateemisen vuoden kokonaistyömäärään
verrattuna, luennot, työharjoittelut, seminaarit, itsenäinen opiskelu (kirjastossa tai kotona) ja
kokeet mukaanlukien. Suorituspisteet ilmaisevat täten suhteellisen arvon.
Täyspäiväisen opiskelijan työmäärä akateemisen vuoden aikana antaa 60 ECTSsuorituspistettä. Lukukautta kohden annetaan tavallisesti 30 pistettä. Suorituspisteet voidaan
myöntää vain, jos kurssin läsnäolovaatimukset on täytetty ja kaikki kokeet suoritettu
hyväksyttävästi.
ECTS-arvosana-asteikko
Hyväksytyn suorituksen tehneiden
ECTS opiskelijoiden prosenttimäärä, jotka
tavallisesti saavat arvosanan
A

10

B

25

C

30

D

25

Määritelmä
ERINOMAINEN: Ansiokas suoritus, tuskin
virheitä
Kiitettävä: Keskivertoa parempi, muutama
vähäinen virhe
Hyvä: Pääasiallisesti hyvä, joitakin virheitä
Tyydyttävä: Riittävän hyvä, kuitenkin merkittäviä
virheitä
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E
FX
F

10

Välttävä: Suoritus täyttää vähimmäisvaatimukset
Hylätty – ennen suorituksen hyväksymistä
vaaditaan parannusta
Hylätty – vaaditaan huomattavaa parannusta

Lisätietoja suorituspisteistä saat kolmen tiedekuntamme nettisivuilta.
5 Opiskelu FHB:ssä (täyspäiväiset opiskelijat)
5.1 Pääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulussamme ei peritä opintomaksua. Opintojen aloittaminen mahdollista vain
talvilukukaudella. Osallistujamäärältään rajoitettujen koulutusohjelmien hakuaika päättyy
15.7., osallistujamäärältään vapaisiin koulutusohjelmiin voi hakea 30.09. asti. Koska UNIASSIST -järjestön suorittama hakemusten käsittely kestää kauan, suosittelemme hakemuksen
jättämistä ajoissa (vähintään 4 viikkoa ennen hakuajan päättymistä)! Jos hakemuksestasi
puuttuu asiakirjoja, ne on vielä mahdollista lähettää jälkikäteen, mikäli hakemus on jätetty
tarpeeksi aikaisin. Järjestö toimittaa Brandenburgin ammattikorkeakoululle vain täydelliset
hakemukset.
UNI-ASSIST e.V. -järjestö esitarkastaa 1. maaliskuuta 2004 lähtien kaikkien
koulutusohjelmien hakemukset sen varmistamiseksi, että ne ovat täydellisiä ja täyttävät
muotovaatimukset. Lisätietoja aiheesta: www.uni-assist.de. Lähetä täydellinen hakemuksesi
seuraavaan osoitteeseen:
Fachhochschule Brandenburg
c/o UNI-ASSIST e.V.
Helmholtzstr. 2-9
D-10587 Berlin.
Kun hakemuksesi on läpäissyt UNI-ASSIST -esitarkastuksen, se toimitetaan Brandenburgin
ammattikorkeakoululle. Brandenburgin ammattikorkeakoulu päättää sitten hakemuksesi
hyväksymisestä. UNI-ASSIST -käsittely on maksullinen.
Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat ja niiden saksan- tai englanninkieliset
käännökset virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina:
 Antrag auf Zulassung zum Studium für ausländische Studierende (saatavissa
Brandenburgin ammattikorkeakoulun kotisivuilta)
 koulun päästötodistus, jossa yksittäisten aineiden arvosanat
 mahdollinen todistus korkeakoulun pääsykokeen läpäisystä
 mahdollinen todistus tähänastisista opinnoista
 mahdollisesti myönnetyt yliopiston tutkintotodistukset
 todistus kielitaidosta
 TIM master-koulutusohjelmaan hakevien on todistettava englanninkielentaitonsa ja
hankittu työkokemus
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Sinun on tuotava Brandenburgin ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautumista varten
lisäksi:
 passi ja voimassaoleva oleskelulupa
 saksalainen sairausvakuutustodistus
 kuitti maksetusta lukukausimaksusta
Saksankielentaito
FHB:n opiskelijaksi hyväksymiseen vaaditaan riittävä saksankielentaito . Sinun on
todistettava se jollakin seuraavista kokeista:






DSH-Prüfung www.fadaf.de/pruef/ (DSH2, preliminary admission to certain programmes
with DS1)
TestDaf www.testdaf.de (TestDaF 15 points, preliminary admission to certain
programmes with TestDaF 4x3)
Goethe-Instituutin Kleines / Großes Deutsches Sprachdiplom
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Goethe-Instituutin Zentrale Mittel- tai Oberstufenprüfung
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Sprachprüfung der Kultusministerkonferenz, Stufe 2
www.kmk.org/ausland/home1.htm

Ammattikorkeakoulu ei tarjoa kielikokeeseen valmistavia kursseja.
5.2 Maahantulo- ja viisumimääräykset
FHB:n opiskelijaksi ilmoittautumiseen tarvitaan opiskelijaviisumi.
Ota huomioon, että viisumianomuksen käsittely saattaa kestää useita kuukausia.
Ajankohtaista tietoa viisumin anomisesta saat: www.auswaertigesamt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html
Tärkeää: Viisumin pitää olla myönnetty vastaavaa oleskelutarkoitusta varten: turistiviisumi ei
riitä!
Viisumin muuttaminen ei maahantulon jälkeen ole enää mahdollista.
Saksan lähetystöt myöntävät korkeintaan kolmen kuukauden viisumeita,
Brandenburgin kaupungin ulkomaalaisvirasto pidentää kolmen kuukauden kuluttua
opiskelijaviisumia "Visum zu Studienzwecken" anomuksesta. Viisumin voimassaoloaikaa on
ehdottomasti noudatettava.
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5.3 Asuminen
Opiskelija-asuntola
Brandenburgissa on opiskelija-asuntola kampuksen alueella. FHB:n ulkomaalaistoimisto
lähettää sinulle huonevarauksen hakemuskaavakkeen yhdessä korkeakoulun
ilmoittautumiskaavakkeiden kanssa. Lisätietoa opiskelija-asuntoloista:
http://www.studentenwerk-potsdam.de/wohnen.html.
Opiskelijaosuuskunta lähettää ajoissa kirjallisen ilmoituksen opiskelija-asuntolapaikan
myöntämisestä. Osuuskunta päättää yksinomaisesti huoneiden vuokraamisesta. Tästä vastaava
osuuskunta on Potsdamissa. Se on muun muassa vastuussa asuntolahuoneiden
vuokraamisesta, mutta välittää opiskelijoille myös yksityisiä huoneita ja asuntoja.
Osoite:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen
Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
Yksityisasuminen:
Kehotamme kaikkia niitä opiskelijoita, jotka eivät halua tai voi saada asuntolapaikkaa
opiskelija-asuntolasta, saapumaan Brandenburgiin ajoissa ennen opintojen alkua, jotta
yksityisen asuinpaikan löytämiseen jää aikaa.
Ylioppilaskunnan Allgemeine Studentenausschuss (Asta) osasto Referat für Soziales tarjoaa
myöskin apua asunnon etsimisessä.
Sähköposti: astasoziales@fh-brandenburg.de
FHB:n lähellä (noin 15min kävelymatka) sijaitsee asuntola "Caasi". Caasi tarjoaa
opiskelijoille edullisesti lyhytaikaisia yöpymismahdollisuuksia sekä yksiöitä ja kaksioita.
Kaikissa asunnoissa on joko yksi tai kaksi makuuhuonetta, keittiö, WC ja suihku. Lisätietoja:
www.caasi.de, sivuston kautta voit myös tehdä kyselyjä ja varauksia.
6 Muodollisuudet Saksaan tultuasi
Saavuttuasi Saksaan sinun on viikon kuluessa ilmoittauduttava Brandenburgin kaupungin
asukasrekisteriin (Einwohnermeldeamt).
Asukasrekisteritoimiston osoite: Am Nicolaiplatz 30 (puh.: 03381 581351).
Mikäli muutat Brandenburgin alueella, sinun on ilmoitettava myöskin muutosta
Einwohnermeldeamtiin. Mikäli asut Brandenburgin kaupungin ulkopuolella, rekisteristäsi
vastaa asuinpaikkasi Einwohnermeldeamt. Sinun on rekisteröityessäsi esitettävä passi ja
vuokrasopimus.
Korkeakoulun ulkomaalaistoimisto Akademische Auslandsamt auttaa tarvittaessa.
Lukukauden alussa on tiettyinä päivinä tarjolla opastusta kaavakkeiden täyttämiseen.
Sairausvakuutus
Saksalaisen korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautumiseen vaaditaan saksalaisen lakisääteisen
sairausvakuutuksen solmimista. Joissakin tapauksissa on myös yksityisen sairausvakuutuksen
solmiminen mahdollista. Vakuutuksen on tällöin taattava sairaustapauksessa rajoittamaton
kate.
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Oleskelulupa
Kaikki Saksassa opiskelevat ulkomaalaiset – myös sellaiset, joilta ei vaadita viisumia –
tarvitsevat oleskeluluvan Aufenthaltsbewilligung / tai Aufenthaltserlaubnis (EU-kansalaiset).
Oleskelulupa on anottava ulkomaalaisvirastolta viimeistään viisumin voimassaoloajan
päättymiseen mennessä.
Ulkomaalaisviraston osoite:
Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, (puhelin: 03381 - 58 33 0).

Aukioloajat ovat tiistaisin 7.30 - 12.00 ja 13.00 - 18.00 sekä torstaisin 7.30 - 12.00 ja 13.00 15.00.
Vaadittavat asiakirjat:
 täytetty kaavake "Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung"
 voimassaoleva passi
 viisumi, mikäli tarpeen
 1 passikuva (EU/ETA-kansalaiset tarvitsevat 2 passikuvaa)
 FHB:n Immatrikulationsbescheinigung
 osoitus riittävästä sairausvakuutussuojasta (saksalainen sairausvakuutustodistus)
 todistus asukasrekisteriin ilmoittautumisesta (Einwohnermeldeamtista saamasi kopio)
 osoitus aiotun oleskeluajan elinkustannukset kattavasta rahoituksesta
(EU/ETA- ja Sveitsin kansalaiset: esimerkiksi vanhempien tai sisarusten antama
vapaamuotoinen ilmoitus, tai ilmoitus stipendin myöntämisestä; viisumia tarvitsevilta
kansalaisilta vaaditaan esimerkiksi oikeaksi todistettu taloudellista tukea antavan
henkilön sitoumus, tai osoitus varallisuudesta)
7 Yleistä opiskelusta Brandenburgin ammattikorkeakoulussa
Semesterticket -lukukausilippu
Lukukausilippu, jonka kaikki oppilaitokseen ilmoittautuneet opiskelijat saavat, oikeuttaa
käyttämään Brandenburgin ja Berliinin osavaltioiden lähiliikennettä rajoittamattomasti.
Ruokala ja kahvila
Kampuksen ruokala ja kahvila ovat avoinna maanantaista perjantaihin. Kahvila, joka avaa
kello 8, tarjoaa naposteltavaa ja aamiaista. Lounasta saa ruokalassa kello 11 - 14. Listalla on
päivittäin 4 ruokalajia, joiden hinnat ovat € 1,20 - € 2,30.
Kulttuuri ja urheilu
Asta (allgemeiner Studierendenausschuss) -ylioppilaskunnan urheilutarjonta on monipuolista
(esim. lentopallo, jalkapallo, vesiurheilu yms.)
Opiskelijabaari IQ sijaitsee päärakennuksen kellarissa. Siellä järjestetään juhlia ja silloin
tällöin myös näyttelyitä. IQ on sekä opiskelijoiden että dosenttien tapaamispaikka.
Sähköpostiosoite
Jokainen FHB:n opiskelija saa oman sähköpostiosoitteen ja kotihakemiston. Zanderstrassen
asuntolan opiskelijoilla on mahdollisuus saada Internet-yhteys.
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Kirjasto
FHB:n kirjaston tilat ovat entisessä ratsutallissa. Kirjasto tarjoaa käyttäjilleen tilavan lukusalin
ja erilaisia tutkimusmahdollisuuksia. Korkeakoulun kirjaluettelo on WorldWideWebin kautta
käytettävissä maailmanlaajuisesti, niin että haluamaansa kirjallisuutta voi tutkia kirjaston
aukioloajoista riippumatta. (www.fh-brandenburg.de/bibliothek/www.htm)
Korkeakoulun kirjastoa ensi kertaa käytettäessä on esitettävä henkilö- ja opiskelijakortti.
Ohjaus
Korkeakoulun ulkomaalaistoimisto Akademische Auslandsamt tarjoaa tiedotustilaisuuksia,
jotta eritoten alkuaikasi Brandenburg/Havelin kaupungissa sujuisi mahdollisimman
kitkattomasti. Opiskelijatuutorit avustavat sinua virastokäynneissä, opintosuunnitelman
tekemisessä, lähimmän supermarketin löytämisessä jne jne jne...
Akateeminen vuosi
Akateeminen vuosi alkaa uusien opiskelijoiden orientaatioviikolla syyskuun puolivälissä.
Talvilukukauden luentokausi alkaa syyskuun loppupuolella ja päättyy tammikuun lopussa.
Tutkintokausi päättyy helmikuun puolivälissä.
Kesälukukauden luentokausi kestää maaliskuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Tutkintokausi
päättyy heinäkuun puolivälissä.
Apurahat
Elinkustannukset ovat Brandenburgissa noin 500 - 600 euroa kuussa. Ammattikorkeakoulu ei
tarjoa minkäänlaisia stipendejä tai muuta tukea. Stipendin saamiseen Saksassa opiskelua
varten on lukuisia vaihtoehtoja. Ajankohtaiset hakutiedot saat sivuilta
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html
8 Eläminen Brandenburgissa
Yli 1050 vuotta vanhalla Brandenburg an der Havelin kaupungilla on kolme historiallista
kaupunginosaa: Altstadt, Neustadt ja Dominsel. Altstadtin ja Neustadtin välissä virtaa Haveljoki. Porttitornit, linnoitusvallien jäänteet ja kaupunginmuuri ovat muistona vanhoista
goottilaisista kaupungin varustuksista.
Vuonna 1401 rakennettu Pyhän Katariinan kirkko Neustadtin kaupunginosassa on vaikuttava
esimerkki pohjoissaksalaisesta tiiligotiikasta. St. Gotthardtin kirkko Altstadtin
kaupunginosassa rakennettiin muutamia vuosia myöhemmin myöskin tiilestä. Altstadtin
raatihuoneen edustalla seisoo kivinen Roland. Tämä yli viisimetrinen hahmo pystytettiin
1400-luvun lopulla kaupungin tunnusmerkiksi.
Dominselillä, kaupungin alkuperäisessä keskustassa, sijaitsee Brandenburgin vanhin rakennus
- St. Peter und Paul -tuomiokirkko. Sitä alettiin rakentamaan 1165 romaaniseen tyyliin, ja
rakennettiin loppuun goottilaisena. Jo pelkästään Brandenburgin kaupungin historiallisessa
keskustassa olevien yli neljänsadan rakennusmuistomerkin ansiosta kaupungilla on
Brandenburgin osavaltion suurin muistomerkkitiheys. Yli puolet historiallisen keskustan
rakennuksista on entisöity.
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Havel-joki on olennainen osa Brandenburgin kaupunkikuvaa. Ympäristön metsät, niityt ja
monet järvet houkuttelevat urheilemaan ja rentoutumaan. Myönnettäköön, että talvella
vaihtoehdot ovat rajoitetumpia, mutta voit vaikka lähteä järven jäälle luistelemaan tai
Marienbergille kelkkamäkeen.
Lämpimällä ilmalla ei tarjonnasta ole pulaa: voit purjehtia, ajaa moottoriveneellä, soutaa,
onkia tai uida. Brandenburgin ja sen ympäristön kauniit järvet tarjoavat virikettä muillekin
kuin vesiurheilijoille. Kauniit rannat houkuttelevat laiskottelemaan. Merkityt reitit innostavat
vaeltamaan ja pyöräilemään. Ratsastusta ja lentämistä harrastavilla on hyvät olosuhteet, eikä
golfaajienkaan tarvitse hakea harjoituspaikkaa kovin kaukaa.
Mitä monet saksalaiset eivät tiedä - Brandenburg an der Havelin kaupunki on antanut nimen
Brandenburgin osavaltiolle.
Mitä Brandenburgissa voi tehdä?
Brandenburgissa on mahdollista käydä erilaisissa kiinnostavissa museoissa, kuten
teollisuusmuseo, Friedenswarte – „Dr. Mottes’s Klangturm“, tuomiokirkon museo,
rikos- ja kidutusmuseo, (N)Ostalgie-Museum, ilmailunäyttely ja paljon muuta.
Brandenburgin kauniisiin maisemiin tutustumiseen kannattaa vuokrata polkupyörä, kanootti
tai purjevene.
Myös jokikiertoajelut tarjoavat mahdollisuuden tutustua kaupunkiin toisesta näkökulmasta.
Kaupungissa on myös uimahalli (vesipuisto, jossa poreallas, sauna, liukumäki), teatteri, kaksi
elokuvateatteria ja useita diskoja.
Lisätietoja Brandenburg an der Havelista:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

Kääntäjä: Ville Kataja

