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A Brandenburgi Fiskola egyre inkbb egy nemzetkzi fiskolv nvi ki magt. Nem csak
azrt, mert mr szmos szakirny bachelor s master nemzetkzi fokozattal is rendelkezik,
hanem azrt, mert egyre tbb elads mr angol nyelven folyik. Nagyon rlnk annak, hogy
idkzben tbb, mint 60 orszgbl rkeznek hozznk hallgatk. Tovbbra is szeretettel fogadjuk
a klfldi tanulkat, ezrt arra krjk nket, hogy vegyk szemgyre egy klfldi tanuls lehetsgt a
Brandenburgi Fiskoln.
Magyar nyelvű tájékoztató a Brandenburgi Főiskolán folytatható tanulmányokról
Üdvözöljük a Brandenburgi Főiskolán!
1. Fiatal főiskola – modern arculattal
Miután 1992 áprilisában megalapították a Brandenburgi Főiskolát (FHB)
Brandenburg (an der Havel) városa 1000 éves történelme folyamán első alkalommal
adott otthont felsőfokú intézménynek. Az egykori lovaskaszárnya területén a
brandenburgi katonai vezetősség helyén, 1997-ig tartott a felújított épületekből és
újonnan létesített építményekből álló főiskolai campus létrehozása. Három
szakterületen - Műszaki tudományok, Gazdaság, valamint Informatika és médiák –
kínál a főiskola vonzó, jövőbe mutató szakirányokat.
Több mint 3000 fiatal folytatja tanulmányait a campus – amely leginkább egy parkhoz
hasonlít - modern laborjaiban és tantermeiben. A tanulmányi kínálatot állandóan
bővítik, mint például a párhuzamos Épületrendszer-technika szakiránnyal. Egyre
bővül azon szakirányok száma, amelyek nemzetközileg elismert végzettséget
kínálnak (Bachelor vagy Master), mint például Applied Computer Science vagy
Technológiai- és Innovációs Menedzsment. Az FHB hallgatói különösen a
projektorientált tanulmányokat tartják fontosnak. A tanulmányi projektek témáit a
főiskola közösen határozza meg az ipar, gazdaság, kézműipar és a régió
közigazgatásából származó partnereivel. Ily módon a diákok számára adott a
lehetőség, hogy jövőbeli munkaterületüket idejében megismerjék a gyakorlatban.
Különösen elkötelezett támogatója a főiskola a nemzetközi diákcserének az oktatás,
kutatás és a főiskolai/egyetemi tanulmányok területén. A Brandenburgi Főiskola
európai és tengerentúli főiskolákkal áll partnerségi viszonyban.
Az 1881-ben elkészült egykori lovaskaszárnya főépülete ad ma otthont a főiskola
közigazgatásának és a közgazdasági részlegnek. Egy korábban lóistállóként
funkcionáló épületben modern könyvtárat rendeztek be és az egykori tiszti kaszinót is
átalakították, jelenleg előadótermeknek ad otthont. Ezek a bordó téglából készült régi
építmények a három új, sárga téglahomlokzatú épülettel együtt harmonikus egységet
alkotnak, amelynek köszönhetően bizton kijelenthető, hogy a Brandenburgi Főiskola
campusa az egyik legszebb egész Németországban.
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2. A Brandenburgi Szakfőiskola által kínált szakirányok
Szakterület Szakirány

Gazdaság

Informatika
és Médiák

A tanulmányok
legfontosabb területei

Üzemgazdaságtan Különböző választható
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Managment)
(International
Managment)
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 Innovációsmenedzsinformatika
ment továbbá
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Bachelor of
Nem
Engineering (B.Eng.)
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3. ECTS
A Hallgatói Teljesítmény Beszámításának, Átvitelének és Gyűjtésének Európai
Rendszere (ECTS)
Mi is tulajdonképpen az ECTS?
Az ECTS-t, amely a Hallgatói Teljesítmény Beszámításának, Átvitelének és
Gyűjtésének Európai Rendszere, az Európai Bizottság vezette be, hogy ezáltal
biztosítani tudja, hogy a felsőfokú tanulmányokat külföldön is elismerjék. Ennek a
rendszernek a segítségével lehetőség van a hallgatói teljesítmény mérésére,
összehasonlítására és átvitelére más intézményekbe.
ECTS kredit pontok
Az ECTS kredit pontok segítségével ki lehet fejezni, hogy mennyi munkaráfordításra
van szüksége a hallgatónak ahhoz, hogy egy adott kurzuson részt vegyen. Minden
kurzus esetében tükrözik azt a munkamennyiséget, amelyet az adott kurzus követel
összehasonlítva azzal az összmunkamennyiséggel, amelyre egy teljes akadémiai év
elvégzéséhez szükség
van,
beleértve
az előadásokat,
gyakorlatokat,
szemináriumokat, saját munkát (amelyet a hallgató a könyvtárban vagy otthon végez)
és a vizsgákat. Ehhez viszonyítva fejeznek ki a kredit pontok egy relatív értéket.
A teljes tanulmányokat folytató hallgatók feladatai egy akadémiai év alatt 60 ECTSkredit pontot eredményeznek; rendszerint egy szemeszter alatt 30 pontot lehet
szerezni. A hallgató csak abban az esetben kapja meg a kredit pontokat, ha teljes
egészében részt vett a kurzuson és minden vizsgát sikeresen letett.

Az ECTS-Értékelőrendszer
ECTS

A
B
C
D
E
FX
F

Azon sikeres hallgatók
százalékszáma, akik rendszerint Meghatározás
eljutnak az értékelésig
EXZELLENT: kimagasló teljesítmény
10
minimális hibával
Nagyon jó: átlag feletti teljesítmény, de
25
néhány kisebb hibával
30
Jó: túlnyomórészt jó teljesítmény hibákkal
Kielégítő: elégséges teljesítmény, de
25
súlyos hibákkal
Elégséges: A teljesítmény kielégíti a
10
minimális követelményeket
Elégtelen - ahhoz, hogy elismerjék a
kurzuson való részvételt, javítani kell a
teljesítményen
Elégtelen - jelentős javításokra van
szükség

ECTS-kredit pontok átvitele
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A hallgatóknak, akik részt vesznek az ECTS-ben, az egész főiskolai/egyetemi
teljesítménye teljes elismerésben részesül, amelyet sikeresen véghezvittek
valamelyik ECTS-partner főiskolán. Az előzőleg lezárt, a tanulmányok tartalmáról
szóló „Learning Agreements” alapján Ön átvihet kredit pontjait az egyik intézménytől
a másikig.
Ha a külföldi tanulmányokat folytató diák sikeresen teljesítette a fogadó
egyetemen/főiskolán meghatározott tanulmányi programot, az itt szerzett kredit
pontokat elismerhetik a saját főiskoláján, és így időveszteség nélkül folytathatja a
tanulmányait.
Bővebb információt a kredit pontok rendszeréről a három szakirány honlapján talál.
4. Tanulmányok a Brandenburgi Főiskolán (teljes tanulmányok)
4.1. Felvétel a főiskolára
A főiskolán nem kell tandíjat fizetni. Felvétel csak a téli szemeszterre lehetséges. A
felvételi kérelmek benyújtásának határideje a korlátozott felvételi létszámú szakokra
30.6., a korlátlan létszámú szakokra szeptember 30. Mi azonban ajánljuk, hogy
időben (legalább 4 héttel a határidő lejárta előtt) nyújtsa be a felvételi kérelmét, mert
ezek feldolgozása az UNI-ASSIST-on keresztül hosszú időt vesz igénybe! Abban az
esetben, ha az Ön felvételi kérelméből hiányzik egy dokumentum, a kérelem korai
benyújtása esetén fennáll az a lehetőség, hogy azt utólag csatolja, mivel csak a
hiánytalan felvételi kérelmeket továbbítják a főiskola felé.
2004. március 1.-től minden szakirányra szóló felvételi kérelmet előzőleg az UNIASSIST bejegyzett egyesület vizsgálja meg, annak biztosítására, hogy ezek a
kérelmek minden szükséges dokumentumot tartalmaznak és megfelelnek a formai
követelményeknek. Erre vonatkozó információkat a www.uni-assist.de honlapon talál.
Kérjük felvételi kérelmét a következő címre küldje:
Fachhochschule Brandenburg
c/o UNI-ASSIST e.V.
Helmholtstr. 2-9
10587 Berlin.
Abban az esetben, ha az UNI-ASSIST az előzetes átvizsgálás során mindent
rendben talált, továbbítják kérelmét a Brandenburgi Főiskolára, ahol aztán döntenek
az Ön felvételéről. Az UNI-ASSIST-on keresztüli előzetes átvizsgálás költségei Önt
terhelik.
A felvételi kérelemhez a következő dokumentumok hivatalosan hitelesített német
vagy angol fordítását kell csatolni:
 Külföldi diákok felvételi kérelme (a főiskola Internet oldalán elérhető)
 Iskolai végzettséget igazoló okmány az egyes jegyek listájával
 Adott esetben igazolás a már megírt sikeres főiskolai/egyetemi felvételi vizsgáról
 Adott esetben igazolás az eddig folytatott egyetemi/főiskolai tanulmányokról
 Adott esetben az eddig megszerzett egyetemi bizonyítványok
 A már meglévő nyelvtudás igazolása
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 A TIM Master-képzésre jelentkezőknek csatolniuk kell
egy igazolást az angol nyelvtudásukról, valamint az eddig megszerzett
munkatapasztalatról

Ha be szeretne iratkozni az FHB-ra, ezen kívül még magával kell hoznia a
következőket:
 Útlevél érvényes tartózkodási engedéllyel
 Egy törvényes német betegbiztosítási intézet igazolása arról, hogy Ön
biztosítással rendelkezik
 Igazolás a szemeszter díjának befizetéséről
Német nyelvtudás
Ahhoz, hogy tanulmányait az FHB-n engedélyezzék, elegendő német nyelvtudással
kell rendelkeznie, amelyet az alábbi vizsgák egyikével igazolhat:


DSH- vizsga www.fadaf.de/pruef/ (DSH2, preliminary admission to certain
programmes with DSH1)
 TestDaf www.testdaf.de (TestDaF 15 points, preliminary admission to certain
programmes with TestDaF 4x3)
 A Goethe Intézet Kis- vagy Nagy Német Nyelvdiplomája
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
 A Goethe Intézet központi közép- és felsőfokú vizsgája
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
 A kultuszminiszteri nyelvvizsga, 2. Fok www.kmk.org/ausland/home1.htm
A főiskolán nincs lehetőség olyan nyelvtanfolyam végzésére, amely nyelvvizsgára
készít fel.

4.2. Lakáskeresés
Diákszálló
Brandenburgban két diákszálló található. A szobafoglaláshoz szükséges űrlapot a
felvételi nyomtatvánnyal együtt kapja meg postán az FHB Nemzetközi Irodájától.
További
információkat
a
diákotthonokról
a
http://www.studentenwerkpotsdam.de/wohnen.html honlapon talál.
Amennyiben az Egyetemi Segélyegyesület hozzájárul, hogy Ön szobát kapjon a
diákotthonban, erről még időben írásban értesítjük. Az illetékes segélyegyesület
Potsdamban található és bár fő feladata a kollégiumi szobák kiadása, de a hallgatók
számára privát szobák és lakások közvetítésével is foglalkozik.
Cím:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen
Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
Privát szállások:
Kérjük azokat a hallgatókat, akik nem szeretnének egyik diákszállóban sem lakni
vagy nem kaptak helyet, a tanulmányaik megkezdése előtt időben utazzanak el
Brandenburgba, hogy a privát ingatlanpiacon keressenek szobát.
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Az
Általános
Hallgatói
Bizottság
(Allgemeine
Studentenausschuss - Asta) szintén segítséget nyújt a lakáskeresésben.
Email: astasoziales@fh-brandenburg.de
Az FHB közelében (kb. 15 perc gyalog) fekszik a „Caasi” apartman, amely a
rövidtávú éjszakázási lehetőség mellett egy- és kétszobás apartmanokat is kínál a
hallgatók számára különlegesen kedvező feltételekkel. Minden apartman egy- és
kétágyas szobákból áll, konyhával, WC-vel és fürdőszobával ellátva. További
információk fellelhetők a www.caasi.de Internet címen, ahol az Onlineinformációkérés mellett fennáll a szobafoglalás lehetősége is.
5. Milyen formalitásokat kell elintézni, miután megérkezik Németországba
(teljes tanulmányt folytatók és Sokrates-hallgatók)
Miután megérkezett Németországba, egy héten belül be kell jelentkeznie a
Brandenburgi Lakásbejelentő Hivatalban.
A Hivatal címe: Am Nicolaiplatz 30 (Tel.: 03381581351).
Amennyiben Ön Brandenburg területén belül lakhelyet változtat, azt is be kell
jelentenie a Lakásbejelentő Hivatalban. Amennyiben Ön nem Brandenburg
városában lakik, a lakhelyén található hivatal az illetékes. Kérjük a bejelentkezéshez
hozza magával az útlevelét és a lakásbérleti-szerződést.
Az Akadémiai Nemzetközi Iroda szívesen segít Önnek a formalitások elintézésében.
A szemeszter kezdetén különböző időpontokat adunk meg, amikor segítünk Önnek
kitölteni a nyomtatványokat.
Betegbiztosítás
Ahhoz, hogy Ön egy német egyetemre/főiskolára beiratkozhasson, betegbiztosítási
szerződést kell kötnie. Betegség esetén ennek a szerződésnek korlátlan fedezetet
kell biztosítania.
Az EU-tagországokból érkező hallgatóknak az E 111-es nyomtatványt kell magukkal
hozniuk, amelyet a saját betegbiztosítási pénztáraknál lehet igényelni. Ha Ön az EU
területén belül magánbiztosítással rendelkezik, rendelkeznie kell egy erről szóló
igazolással.
Minden EU-n kívüli országból származó hallgatónak biztosítást kell kötnie
Németországban.
Tartózkodási engedély
Minden külföldi hallgatónak Németországban – azoknak is, akiknek nincs szükségük
vízumra – rendelkezniük kell tartózkodási engedéllyel. A tartózkodási engedélyt
legkésőbb a vízum lejáratának időpontjáig kell igényelni a külföldi állampolgárok
ügyeit intéző hivatalban, amely a következő címen található:
Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, Tel. 03381 - 58 33 0
Nyitvatartási idő: kedden 07:30 - 12:00 és 13:00 - 18:00, valamint csütörtökön 07:30 12:00 és 13:00 - 15:00 óráig.
Szükséges dokumentáció:
 Kitöltött formanyomtatvány „Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung”
(„Tartózkodási engedély igénylése”)
 Érvényes útlevél
 Amennyiben szükséges, vízum
 1 igazolványkép (Az EU/EGR állampolgárainak 2 fotóra van szükségük)
 Igazolás a főiskolára való beiratkozásról
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 Kielégítő betegbiztosítási védelem igazolása (a német
törvényes Betegbiztosítási Pénztár igazolása)
 Igazolás a lakcím bejelentéséről (Másolat, amelyet a Lakásbejelentő Hivatalban
kap)
 Igazolás arról, hogy rendelkezik az előrelátható németországi tartózkodásának
finanszírozásához szükséges összeggel (Az EU/EGK, Svájc állampolgárai: pl. a
szülők, testvérek nyilatkozata alapján, vagy az ösztöndíjról szóló igazolás alapján;
a vízumköteles polgároknak szükségük van például egy pártfogó személy
hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozatára vagy egy vagyoni bizonyítványra)
6. Általános tudnivalók a Brandenburgi Főiskolán folytatott tanulmányokról
Közlekedési bérlet
A féléves közlekedési bérlet, amellyel minden hallgató, aki beiratkozik a főiskolára,
rendelkezik, Brandenburg Tartomány és Berlin helyi közlekedésének korlátlan
használatára jogosít.
Menza és kávézó
A campus menzája és kávézója hétfőtől péntekig van nyitva. A kávézóban, amely
reggel 8-tól nyitva van, lehetőség van apró sütemények és reggeli fogyasztására.
Ebédelni 11-től 14 óráig lehet a menzán. Négy fogás közül lehet választani, 1,20
EUR és 2,30 EUR közötti árakon.
Kultúra és sport
Az Általános Hallgatói Bizottság (Allgemeine Studentenausschuss – Asta) különböző
sportolási lehetőségeket kínál (pl.: kézilabda, labdarúgás, vízi sportok, stb…).
Az IQ, a hallgatók szórakozóhelye a közgazdasági épület pincehelységében
található. Itt különböző mulatságokat és néha kiállításokat is rendeznek. Az IQ
éppúgy találkozóhelye a hallgatóknak, mint a docenseknek.
Hozzáférés az e-mailekhez
A FHB minden hallgatója kap egy saját email-címet és egy meghatározott nagyságú
tárhelyet a központi adatbázisban. A zander utcai diákszálló lakói igényelhetnek
Internet-hozzáférést.
Könyvtár
A főiskola könyvtára az egykori kocsiszínben található. A könyvtár használóinak egy
nagy olvasóterem és különböző kutatási lehetőségek állnak rendelkezésükre. A
főiskolai katalógus az Interneten keresztül a világ minden tájáról elérhető, így a
könyvtár nyitva tartásától függetlenül lehet a kívánt szakirodalom után kutatni.
(www.fh-brandenburg.de/bibliothek/www.htm)
A könyvtár első használatakor szükség van a személyi igazolványra vagy a
diákigazolványra.
Pártfogók
Annak érdekében, hogy brandenburgi tartózkodásának kezdeti időszakát a lehető
legegyszerűbbé tegyük, az Akadémiai Nemzetközi Iroda információs rendezvényeket
szervez. A hallgatók soraiból kikerülő munkatársak segítenek Önnek a hivatalos
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eljárások intézésében, az órarend
megmutatják, hol található a legközelebbi szupermarket, stb..

összeállításában,

Az egyetemi év
Az egyetemi év szeptember közepén kezdődik az első évesek számára egy
bevezető héttel. Az őszi félév szorgalmi időszaka szeptember végén kezdődik és
január végéig tart. A vizsgaidőszak február közepéig tart.
A tavaszi félév szorgalmi időszaka március közepétől június végéig tart. A
vizsgaidőszak július közepéig tart.
Támogatási lehetőségek
A megélhetési költségek Brandenburgban havonta 500-600 euróra rúgnak. A
főiskolának nem áll rendelkezésére ösztöndíj, vagy más támogatási lehetőség.
Önnek számtalan lehetősége van, hogy pályázatot nyújtson be egy németországi
tanulmányútra. Az aktuális pályázati kiírásokat a következő címen találja:
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html

6. Élet Brandenburgban
Brandenburg an der Havel városa, amely több mint 1050 éves, 3 történelmi
városrészből áll: a régi városrész, az új városrész és a dóm-sziget. A régi és az új
városrészt a Havel választja el. Két-két kaputorony, a bástyaépítmények
maradványai, valamint a városfal emlékeztet a régi gótikus városerődítményekre.
Az új városrészben található, 1401-ben épített Szt. Katharine templom jól szemlélteti
az északnémet gótikus téglaépítészetet. A Szt. Gotthardt templom a régi
városrészben szintén téglából készült, néhány évvel később. A régi városrészben
található városháza előtt egy kőből készült Roland szobor áll. A több mint öt méter
magas figurát a 15. században állították fel a város jelképeként.
A dómszigeten, amely eredetileg a város központja volt, magasodik Brandenburg
legrégebbi épülete – a Szt. Peter és Paul székesegyház, melyet 1165 kezdték el
építeni román stílusban, és gótikus stílusban fejezték be. Egyedül a történelmi
belvárosban több mint 400 építészeti műemlék található, így elmondható, hogy
Brandenburg városa rendelkezik a legnagyobb műemléksűrűséggel Brandenburg
tartományban. A történelmi belvárosban az építmények több mint felét időközben
helyreállították.
Brandenburg városképét nagyrészt a Havel folyó uralja. Az erdőkben gazdag
környék, a mezők és a számtalan tó sportolásra csábít. Feltehetően a tél kevesebb
alkalmat kínál a sportolásra, de a befagyott tavakon mindig befűzhetjük a
korcsolyánkat vagy szánkózhatunk a Marien-hegyen.
Ha meleg az idő, nehéz a választás: vitorlázás, motorcsónakozás vagy evezés,
horgászat és úszás. Brandenburg városában és a körülötte fekvő gyönyörű tavak
azonban nem csak a vízi sportok kedvelőit lelkesítik. Vonzó strandok csábítják a
lustálkodókat. Jelzőtáblákkal ellátott útvonalak hívogatják a túrázókat és a
kerékpárosokat. A lovas- és a repülősportok kedvelői kedvező körülményekre
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találnak, és maguk a golfosok is elérhető közelségben
hódolhatnak szenvedélyüknek.
És amit sok ember nem tud Németországban – Brandenburg an der Havel városa
adta Brandenburg tartomány nevét.
Mivel tölthetjük el szabadidőnket Brandenburgban?
Brandenburgban sok múzeum várja látogatóit, többek között egy Ipari Múzeum, a
Béke-magaslat – „Dr. Motte hangtornya”, a Dóm Múzeum, a Fegyház- és Kínzás
Múzeuma, egy NOSzTalgia Múzeum, egy Repülésről szóló kiállítás és még sokkal
több.
A Brandenburg körüli csodálatos táj felderítésére megéri kikölcsönözni egy kerékpárt,
kenut vagy vitorlást.
A Havel folyón tett körutazás szintén közkedvelt lehetőség, hogy megismerjük a
város másik arcát.
A városban található egy uszoda (élményfürdő jacuzzival, szaunával, csúszdával),
egy színház, két mozi és több diszkó.
További információkat talál Brandenburg városáról:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

Fordította: Balogh Bernadett

