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Laipni lūgti Brandenburgas augstskolas (FH Brandenburg) interneta mājas lapā. Mēs
ļoti priecājamies, ka jūs vēlaties iegūt informāciju par mūsu augstskolu.
Brandenburgas augstskola arvien vairāk attīstās par internacionālu augstskolu. Ne tikai tāpēc,
ka visi studiju virzieni tiek piedāvāti ar straptautiski atzītiem bakalaura un maģistra grāda
diplomiem, bet arī tāpēc ka arvien vairāk lekcijas tiek pasniegtas angļu valodā. Mēs
lepojamies, ka augstskolā ir pierakstīti studenti vairāk kā no 60 dažādām valstīm, un mēs arī
turpmāk esam ieinteresēti sadarboties ar ārzemju studentēm un studentiem, un vēlamies arī jūs
iedrošināt padomāt par studijām FHB.
1. Jauna augstskola ar modernu profilu
Ar Brandenburg augstskolas dibināšanu 1992. gada aprīlī, pilsēta Brandenburga pie upes
Havel pirmo reizi savā 1000-gadīgajā vēsturē kļuva par augstskolas pilsētu. Līdz 1997. gadam
kādreizējo armijas kazarmu vietā Brandenburgas militārajā priekšpilsētā tika veidota
augstskolas jaunā teritorija ar restaurētām vecajām mājām un jaunceltnēm. Trīs studiju
nozarēs: tehnikas nozarē, ekonomikas nozarē, kā arī informātikas un mediju nozarē, tiek
piedāvāti atraktīvi un nākotnē perspektīvi studiju virzieni.
Vairāk kā 3000 jauniešu studē modernās laboratorijās un auditorijās augstskolas teritorijā.
Studiju piedāvājums tiek pastāvīgi attīstīts. Augošs ir arī studiju virzienu piedāvājums
starptautiski atzītam studiju grādam (bakalaurs vai maģistrs). Augstskola piedāvā piemēram:
Applied Computer Science vai Technologie- und Innovationsmanagement starptautiskos
studiju virzienus. Augstskolas studenti īpaši iecienījuši uz praktisko darbu orientētas studijas.
Tēmas tiek definētas kopā ar reģiona uzņēmumu, ekonomikas un pārvaldes partneriem. Šādā
veidā studējošajiem tiek dota iespēja jau iepriekš praksē iepazīt nākotnes profesiju.
Augstskola īpaši veicina internacionālās apmaiņas mācības, pētījumus un studijas. FHB uztur
partnerattiecības ar augstskolām Eiropā un ārpus tās.
1881. gadā celtā galvenā ēka – kādreizējās kazarmas – šodien dod pajumti augstskolas vadībai
un ekonomikas zinātņu katedrai. Senāk šajā ēkā atradās zirgu stallis, bet tagad te ir ierīkota
moderna bibliotēka. Kādreizējais virsnieku kazino pašreiz tiek pārbūvēts par auditoriju ēku.
Šīs vecās ēkas ar sarkanajiem ķieģeļiem un trīs jaunās ēkas ar dzeltenajām fasādēm veido
harmonisku ēku ansambli, kas noteikti padara FHB par vienu no skaistākajiem ēku
kompleksiem Vācijā.
2. Ko var studēt FH Brandenburg?
Nozare

Studiju virziens

Uzņēmējdarbība
(General Management)
Ekonomika
Uzņēmējdarbība
(Internat. Management)

Virziena tēmas
 Inovāciju meneģments
 Starptautiskias
meneģments
 Uzņēmējdarbība maziem
un lieliem uzņēmumiem

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

Ierobežota
uzņemšana*
Jā
Nē
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Bachelor of Science
(B.Sc.)
Master of Science
(M.Sc.)

Nē

Inovācijas tehnoloģiju
meneģments

Master of Science
(M.Sc.)

Nē

Security Management

Master of Science
(M.Sc.)

Nē

Bachelor of Science
(B.Sc.)

Nē

Master of Science
(M.Sc.)

Nē

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

Nē

Bachelor of Science
(B.Sc.)

Nē

Medical Informatics

Bachelor of Science
(B.Sc.)

Nē

Digital Media

Master of Science
(M.Sc.)

Nē

Bachelor of Engineering
(B. Eng.)
Bachelor of Engineering
(B. Eng.)
Bachelor of Engineering
(B. Eng.)
Bachelor of Engineering
(B. Eng.)

Jā

Uzņēmējdarbības
informātika

Informatika

Informatika

Informātika
un mēdiji

 Informāciju meneģments
un korporatīvās sistēmas
 Uzņēmējdarbības
pielietojuma sistēmas
 Digitālo mēdiju
mārketings un
meneģments

 Informātikas sistēmas
 Network Computing
 Digitālie mēdiji
 Advanced Information
Processing Systems
 Network and Mobile
Computing
 Digitālie mēdiji

Mēdiju informātika
Applied Computer
Science

 Software-Engineering
 Komplekso sistēmu
izstrāde

Mašīnbūve

Tehnika

Mechantronik und
Automatisierung
IT-Elektronik
Fizikālā tehnika
Energy efficiency of
technical systems

Master of Science (M.Eng.)

* - skaita ierobežojums piedāvātajām studiju vietām
3. Starptautiskais maģistra studiju virziens - tehnoloģiju- un inovāciju menedžments
(TIM)
TIM ir internacionāls būvniecības studiju virziens, ko FH Brandenburg izstrādā kopīgi ar
BTU Cottbus.

Nē
Nē
Nē
Nē
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TIM ir viduspunkts starp tehniku un ekonomiku. Studiju virziens
vērsts uz četrgadīgu programmu inženierzinātnēs, dabas zinātnēs vai informātikā. Studentiem
nepieciešama gada darba pieredze, kā arī jānorāda vācu un angļu valodas zināšanas. Pēc
četriem semestriem studējošie iegūst akadēmisko grādu Master of Science (M.Sc.). Diploms
ir starptautiski atzīts – priekš ārzemju studentiem tas ir ļoti svarīgi.
Forma, kādā notiek mācības ir-lekcijas,semināri,vingrinājumi,laboratorijas darbi, prakse,
projekti, ekskursijas, kā arī mācības vācu un angļu valodā.
Starptautiskais Maģistra grāds tehnoloģiju- un inovāciju menedžmentā (TIM Internationaler
Masterstudiengang Technologie- und Innovationsmanagement) sastāv no pieciem studiju
kursiem, kuri daļēji tiek pasniegti Brandenburgā un daļēji Cottbusā:






Menedžmenta pamati;
Tehnoloģijas- un inovācijas menedžmenta pamati;
Inženierzinātņu menedžments un tehniskais padziļinājums;
Integratīvie projekti;
Sociālās zinātnes;

4. Eiropas sistēma studiju veikuma novērtēšanai (das Europäische System zur
Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen ECTS)
Kas ir ECTS?
ECTS, Eiropas sistēma studiju veikuma novērtēšanai, ieviesa Eiropas Komisija, lai studijas
ārzemēs tiktu atzītas, akceptētas. Tādejādi tiek dota iespēja mācību sasniegumus novērtēt,
salīdzināt un pārnest uz citām Institūcijām(mācību iestādēm).
ECTS kredītpunkti
ECTS kredītpunkti rāda studenta veikumu kādā studiju kursā. Tie atspoguļo to darbu
daudzumu, cik katrā kursā ir nepieciešams veikt, salīdzinājumā ar kopējo daudzumu par pilnu
akadēmisko gadu, ieskaitot lekcijas, praksi, seminārus, patstāvīgo darbu (bibliotēkā vai mājās)
un eksāmenus. Tāpēc kredītpunkti ir relatīvs novērtējums par padarīto.
Pilna laika studenti viena akadēmiskā gada laikā var saņemt 60-ECTS kredītpunktus; parasti
30 kredītpunkti tiek piešķirti par vienu semestri.
Kredītpunkti tiek piešķirti tikai tad, ja studiju kurs tiek pilnīgi apmeklēts un ir veiksmīgi
nokārtoti visi eksāmeni.
ECTS-vērtējuma skala

ECTS
A
B
C
D

Studentu sasniegtie vērtējumi
(%)

Definīcija

10

Izcili: lielisks veikums ar minimālām
kļūdām

25

Ļoti labi

30
25

Labi
Apmierinoši

4

E

10

FX
F

Pietiekami: veikums atbilst minimālajām
prasībām
Nav nokārtots: ir nepieciešami uzlabojumi, lai
veikums tiktu ieskaitīs
Nav nokārtots: ir nepieciešami ievērojami
uzlabojumi

Plašāku informāciju par kredītpunktiem var iegūt mūsu trīs fakultāšu mājas lapās.
5. Studijas FHB (pilna laika studentiem)
5.1. Uzņemšana
Augstskola ir bezmaksas. Uzņemšana ir tikai ziemas semestros iespējama. Pieteikšanās uz
studiju virzieniem, kur jākārto iestājpārbaudījumi, ir līdz 15.7. Pieteikšanās uz studiju
virzieniem bez iestājpārbaudījumiem norisinās līdz 30.09. Garā izskatīšanas procesa pēc
organizācijā UNI-ASSIST, mēs jums iesakām pieteikties laicīgi (vismaz 4 nedēļas pirms
termiņa beigām), jo, ja kāds dokuments trūkst, jums vēl ir laiks to iesniegt. Nepilnīgi iesniegti
dokumenti netiek tālāk nodoti augstskolai-FH Brandenburg.
Kopš 2004. gada1. marta pieteikumus uz studiju programmām izskata organizācija UNIASSIST, lai pārliecinātos, ka nepieciešamie dokumenti ir iesniegti un atbilst prasībām.
Informāciju var atrast www.uni-assist.de. Lūdzu, sūtiet savus pieteikumus uz sekojošu adresi:
Fachhochschule Brandenburg
c/o UNI-ASSIST e.V.
Helmholtzstr. 2-9
D-10587 Berlin.
Ja iestājpārbaudījumi ir veiksmīgi nokārtoti, jūsu dokumenti tiek tālāk nodoti augstskolai-FH
Brandenburg. Tad augstskola lemj par jūsu uzņemšanu. Par dokumentu pārbaudi UNIASSIST ir jāmaksā.
Lai pieteiktos, jums ir jāiesniedz sekojošu dokumentu oficiāli apstiprinātas kopijas vācu vai
angļu valodā:
 Iesniegums studijām ārzemēs (atrodams augstskolas mājas lapā);
 Atestāts ar sekmju izrakstu;
 Apliecinājums par nokārtotu iestājpārbaudījumu;
 Apliecinājums par līdzšinējām studijām;
 Studiju diploms (ja tāds ir);
 Apliecība par iegūtajām valodu zināšanām,
 Studentiem, kuri piesakās maģistra studiju virzienam TIM (Internationaler
Masterstudiengang Technologie- und Innovationsmanagement) papildus jāuzrāda apliecība
par angļu valodas zināšanām un informācija par iegūto darba praksi
Bez tam, lai jūs tiktu imatrikulēts Brandenburgas augstskola, jums papildus ir jāuzrāda:
 Pase ar derīgu uzturēšanās atļauju,
 Apdrošināšanas apliecība, kura būtu apstiprināta Vācijas likumiem atbilstošā slimo kasē,
 Iemaksas apstiprinājums par semestra nodevām,
Vācu valodas zināšanas
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Lai tiktu pieņemts Brandenburgas augstskolā, jums ir jāuzrāda
pietiekošas vācu valodas zināšanas, kuras tiek noteiktas ar kādu no sekojošajiem
pārbaudījumiem:


DSH-pārbaudījums 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)
Lielais vai mazais Gētes institūta valodu diploms
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Vidējā līmeņa vai augstākā līmeņa Gētes institūta valodu pārbaudījums
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Otrā līmeņa Vācijas pavalstu ministru apvienības (Kultusministerkonferenz) valodu
pārbaudījums www.kmk.org/ausland/home1.htm






Augstskola nepiedāvā valodu kursus ar valodu zināšanu pārbaudījumu.
5.2 Ieceļošana un Vīzas
Lai jūs tiktu imatrikulēts augstskolā, jums ir nepieciešama studenta vīza. Jāņem vērā ka
studentu vīzas pieteikuma apstrāde var aizņemt vairākus mēnešus.
Aktuālu informāciju par Vīzas pieteikumu var atrast zem saites:
www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index_html
Svarīgi: vīzai jābūt atbilstoši sagatavotai uzturēšanas mērķim. Tūristu vīza nebūs derīga visam
studiju laikam.
Vīzas uzturēšanās mērķa nomaiņa pēc ierašanās Vācijā nebūs iespējama.
Attiecīgās Vācijas ārvalstu pārstāvniecības vīzas izdod tikai uz trīs mēnešiem, bet pārveidojot
vīzu studiju mērķiem, tā pēc trim mēnešiem ar Brandenburgas ieceļotāju dienests palīdzību
tiks pagarināta. Ir noteikti jāseko līdzi vīzas uzturēšanās atļaujas termiņiem.
5.3 Dzīvojamo telpu meklēšana
Studentu viesnīca
Brandenburgas augstskolas teritorijā ir sava studentu viesnīca. Pieteikumu studentu viesnīcai
jūs saņemsiet kopā ar studiju apstiprinājuma dokumentiem no augstskolas. Informāciju par
studentu viesnīcu var saņemt zem:
http://www.studentenwerk-potsdam.de/wohnen.html.
Rakstisku apstiprinājumu par piešķirto istabu jūs laicīgi saņemsiet no Potsdamas studentu
dienesta (Studentenwerk), kas vienbalsīgi ir atbildīgs par istabu sadali. Dienests atrodas
Potsdamā. Bez tam dienests ir atbildīgs par privāto dzīvokļu un istabu iedali studentu
vajadzībām.
Adrese:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen
Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
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Privātie mājokļi
Visiem studentiem, kuriem nav vēlme palikt studentu viesnīcā vai arī nebija iespēja saņemt
istabu studentu viesnīcā, mēs piedāvājam ierasties ātrāk, lai mēs jums vēl pirms studiju
sākuma varam palīdzēt atrast savu mājokli privātajā tirgū.
Dzīvokļa meklējumos jums palīdzēs arī studentu pašpārvalde (ASTA).
E-pasts: astasoziales@fh-brandenburg.de

Augstskolas tuvumā (apmēram 15 minūšu attālumā ejot ar kājām) atrodas firma Caasi, kura
piedāvā iespēju izīrēt istabas īslaicīgam periodam, kā arī vienistabas un divistabu dzīvokļus
speciāli studentu vajadzībām. Viesiem šiem dzīvokļiem ir sava virtuve tualete un dušas telpa.
Tuvāku informāciju jūs varat saņemt zem: www.caasi.de. Šajā interneta portālā pastāv iespēja
laicīgi painteresēties par dzīvokļiem un pat dzīvokli rezervēt.
6. Formalitātes, kuras jānokārto pēc ierašanās
Pēc ierašanās Vācijā jums vienas nedēļas laikā ir jāierodas Brandenburgas pilsētas iedzīvotāju
reģistrācijas dienestā.
Dienests atrodas Am Nicolaiplatz 30 (tel.: 03381 581351).
Ja jūs Brandenburgas teritorijā pārcelties uz citu dzīves vietu, tad arī par to ir jāziņo
dienestam. Ja jūs dzīvojat ārpus pilsētas robežām, tad jums par to ir jāziņo attiecīgas pilsētas
dienestiem. Dodoties uz iedzīvotāju reģistrācijas dienestu, jums noteikti līdzi jāņem ir sava
pase un īres līgums.
Augstskolas akadēmiskais apmaiņas dienests jums labprāt palīdzēs formalitāšu nokārtošanā.
Semestra sākumā tiks piedāvāta iespēja visiem kopīgi aizpildīt dokumentus un anketas.
Veselības apdrošināšana
Lai jūs tiktu imatrikulēts kāda no vācu augstskolām, jums ir jābūt kādai Vācijā likumīgi atzītai
veselības apdrošināšanai. Noteiktos apstākļos jums pastāv iespēja privātu veselības
apdrošināšanu. Bet tai ir neierobežoti jāsedz viss slimības gadījumā.
Uzturēšanās atļauja
Visiem ārzemju studentiem Vācijā (arī tiem, kuriem vīzas nav nepieciešamas) ir nepieciešama
uzturēšanās atļauja. Tā ir jānokārto vēlākais līdz vīzas termiņa beigām ārvalstu ieceļotāju
dienestā.
Dienests atrodas:
Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, (Telefons: 03381 - 58 33 0)
Darbalaiki:
Otrdien 7.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00 un ceturtdien 7.30 - 12.00 un 13.00 - 15.00.
Nepieciešamie dokumenti:
 Aizpildīts formulārs: "Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung",
 derīga ceļojumu pase,
 vīza (ja nepieciešama),
 viena pases fotogrāfija (ES pilsoņiem nepieciešamas divas pases fotogrāfijas),
 Brandenburgas augstskolas (FHB) imatrikulācijas apliecība,
 veselības apdrošināšanas apliecība (Apliecībai jābūt apstiprinātai Vācijas slimo kasē),
 apstiprināts studentu kopmītņu pieteikums (Jānodod pieteikuma kopija, kura tiks saņemta
no Iedzīvotāju pieteikuma dienesta),
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 apstiprinājums par finansiālo nodrošinājumu noteiktajam
periodam (piemēram, neformāls vecāku, māsu vai brāļu apstiprinājums, vai arī
apstiprinājums par stipendiju ko saņems uzturēšanas laikā)
7 Vispārīgi par studijām Brandenburgā
Semestra biļete
Ar semestra biļeti, kuru var saņemt visi pierakstītie Brandenburgas studenti, ir iespējams
pārvietoties visā Brandenburgas pavalstī un Berlīnes teritorijā ar sabiedrisko transportu
izņemot ICE ātrvilcieniem.
Augstskolas ēdnīca un kafejnīca
Ēdnīca un kafejnīca atrodas augstskolas teritorijā un ir atvērtas no pirmdienas līdz piektdienai.
Kafejnīca ir atvērta no plkst. 8:00 un tajā var iegādāties uzkodas un brokastis. Pusdienas var
iegādāties ēdnīca no plkst. 11:00 līdz 14:00 un tajā tiek piedāvāti 4 veidu ēdieni cenās no 1,20
līdz 2,30 eiro.
Izklaides un sporta pasākumi
ASTA (Allgemeiner Studierendenausschuss) piedāvā dažādus sporta pasākumus studentu
sportiska gara veicināšanai (piemēram, volejbols, futbols, basketbols, kā arī dažādi ūdens
sporta veidi)
Studentu krodziņš IQ atrodas vienā no augstskolas ēku pagrabiem augstskolas teritorijā.
Krodziņā norisinās dažādi tusiņi un reizēm tiek organizētas izstādes. Krodziņš kalpo kā
satikšanās vieta kā studentiem, tā arī docentiem.
E-pasta pieeja
Katrs students saņem savu personīgo e-pasta kasti un pieeju augstskolas tīklam ar vietu
studiju dokumentu un cita veida failu glabāšanai. Studenti, kuri dzīvo studentu kopmītnēs
augstskolas teritorijā, var saņemt interneta piesegumu savā istabiņā.
Bibliotēka
Augstskolas bibliotēka atrodas vienā no augstskolas teritorijas ēkām, kurā savulaik ir bijusi
zirgu staļļi. Studentiem, kuri izmanto bibliotēku ir pieejama liela lasītāju zāle ar interneta
pieeju. Bez tam ir iespējams caur internetu ērti no mājām veikt informācijas ievākšanu par
grāmatām, jo bibliotēkas grāmatu katalogs ir pieejams caur World Wide Web. (www.fhbrandenburg.de/bibliothek/www.htm)
Izmantojot bibliotēkas pakalpojumus pirmo reizi ir nepieciešama personas vai studentu
apliecība.
Atbalsts studentiem
Lai atvieglotu jaunajiem studentiem iedzīvošanos jaunajā vidē, jo īpaši studiju sākumā, tiek
rīkoti dažādi informatīvie pasākumi, ko rīko augstskola. Studenti palīdzēs jums nokārtot
dokumentu formalitātes, izveidot lekciju plānu vai arī vienkārši parādīs tuvāko veikalu.
Akadēmiskais gads
Akadēmiskais gads sākās ar ievadošo nedēļu prieks pirmkursniekiem. Tas parasti notiek
septembra vidu. Ziemas semestra lekcijas parasti sākas septembra beigās un beidzas janvāra
sākumā. Eksāmenu laiks beidzas februāra beigās.
Vasaras semestra lekciju laiki ilgst no Marta vidus līdz jūnija beigām. Eksāmenu laiks beidzas
jūlija vidū.
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Finansiālais atbalsts
Dzīvojot Brandenburgā jārēķinās apmēram ar 500 līdz 600 eiro lielām dzīvošanas izmaksām.
Augstskola nepiedāvā ne stipendijas ne arī cita veida finansiālā atbalsta iespējas. Bet pastāv
vairākas iespējas iegūt stipendiju studijām Vācijā. Informāciju par stipendiju iegūšanu, kā arī
informāciju par aktuālajiem pieteikuma termiņiem var saņemt internetā zem saites:
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html

8. Dzīve Brandenburgā
Nu jau vairāk kā 1050 gadus vecā Brandenburgas pilsēta pie upes Havel iedalās trijos
vēsturiskos rajonos: die Altstadt, die Neustadt un die Dominsel. Altstadt rajons no Neustadt
rajona tiek atdalīts ar upi Havel. Divi torņi, pārpalikumi no kādreizējā pilsētas aizsardzības
vaļņa un mūra, atgādina par pilsētas kādreizējo gotisko stilu un par kādreizējo pilsētas
aizsardzības kompleksu.
1401. gadā uzbūvētā Svētās Katrīnas katedrāle Neustadt rajonā ir iespaidīgs piemērs
ziemeļvāciešu prasmei būvēt ēkas no ķieģeļiem. Paši Vācieši to dēvē par Backsteingotik
(ķieģeļu gotika). Pāris gadus vēlāk Altstadt rajonā tika uzbūvēta Svētā Gotharda katedrāle un
tā arī tika būvēta tikai un vienīgi no ķieģeļiem. Pie vecpilsētas pilsētas domes ēkas atrodas
akmens Rolands. Šis 5 metrus garais akmens piemineklis tika uzstādīts 15. gadsimta beigās kā
pilsētas simbols.
Rajonā Dominsel, kurš agrāk skaitījās pilsētas centrs, visa savā krāšņumā paceļas
Brandenburgas pilsētas vecākā būve – Svētā Pētera un Paula doms. 1165. gadā ēku iesaka
būvēt romāņu stilā, bet pabeidza gotiskā stilā. Brandenburgā ir vairāk kā 400 dažādu
vēsturisko ēku. Brandenburgā ir lielākais pieminekļu blīvums visā Brandenburgas pavalstī.
Vairāk kā puse vēsturisko ēku jau ir atjaunotas.
Brandenburgas pilsēta vienmēr saistās ar upi Havel. Daudzie meži, pļavas, un neskaitāmi
daudz ezeru ielūdz cilvēkus sportot un atpūsties. Jāatzīst, ka ziema piedāvā mazāk atpūtas
iespējas, bet pastāv iespēja slidot uz daudzajiem ezeriem vai braukt ar ragavām no
Marieneberg.
Pie siltākām temperatūrām pastāv iespēja nodarboties ar burāšanu, braukt ar laivu vai
motorlaivu, makšķerēt zivis vai peldēties. Ezeri vilina arī ūdenssportistus. Pludmalēs var
atlaisties. Virziena norādes aicina doties pārgājienos ar kājām vai ar velosipēdiem. Pastāv
iespēja nodarboties arī ar golfu. Var arī doties izjādēs ar zirgiem vai lekt ar izpletni.
Daudzi Vācieši nezin, ka Brandenburgas pilsēta deva vārdu visai Brandenburgas pavalstij.
Ko Brandenburgā var pasākt?
Brandenburgā var apskatīt daudzus interesantus muzejus. Kā, piemēram, var apskatīt
Industrijas muzeju, doma muzeju, noziedzības un moku muzeju, nostaļģijas muzeju, gaisa
satiksmes izstādi u.c.
Apkārtnes izpētīšanai būtu ieteicams izīrēt velosipēdu, kanoe laivu vai buru laivu.
Pastāv iespēja arī izīrēt kuģīti braucienam pa upi Havel un apskatīt pilsētu no cita redzes
punkta.
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Pilsētā ir arī baseinu komplekss ar saunām un slidkalniņiem,
viens teātris, divi kino teātri un vairāki klubiņi vakar izklaidēm.
Papildus informāciju par Brandenburgu pie upes Havel var iegūt zem:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de
tulkoja: Lauris Prikulis, Evita Kārkliņa, Igors Kazakēvičs, Salvis Līcītis

