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Lời gi ới thiệu

Hân hạnh đón chào các bạn đến với trang Web của trường đại học chuyên ngành Brandenburg
(ĐHCN). Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn muốn tìm hiểu thêm về trường Đại học của chúng tôi.
Trường đại học chuyên ngành Brandenburg tiến tới sẽ là một trường đại học có tầm cỡ quốc tế.
Không những sắp tới tất cả những ngành học với bằng tốt nghiệp đại học là cử nhân (Bachelor) và
thạc sỹ (Master) theo tiêu chuẩn quốc tế mà cả những giờ học bằng tiếng Anh cũng sẽ được giảng
dạy. Chúng tôi cung rất vui mừng khi được thông báo rằng cho đến nay nhiều sinh viên từ hơn 40
quốc gia khác nhau đã ghi danh vào trường của chúng tôi. Chúng tôi luôn quan tâm đến những sinh
viên nước ngoài và khích lệ họ học ở trường ĐHCN Brandenburg. Nếu bạn muốn đọc những thông
tin quan trọng dành cho thí sinh nước ngoài bằng ngôn ngữ

FH–Brandenburg
của bạn thì bạn hãy bấm vào đây:

Hoặc nếu Bạn muốn quay lại trang chủ và những mục khác của trường Đại học chúng tôi bằng tiếng
Anh (hoặc tiếng Đức) thì bạn hãy bấm vào nút này:
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1 Một trường Đại học trẻ tuổi với lai lịch hiện đại
Cùng với sự thành lâp trường ĐHCN Brandenburg vào tháng 04.1992 thì lần đầu tiên trong hơn
1000 năm lịch sử của nó Brandenburg đã trở thành thành phố có trường đại học. Đến năm 1997
quảng trường đã được hình thành với những toà nhà cũ được tu bổ lại và những công trình mới
được xây dựng trên địa phận doanh trại quân sự thuộc ngoại ô của thành phố Brandenburg. Trong 3
khoa: Kỹ thuật, Kinh tế cùng với Công nghệ tin học và Truyền thông có nhiều ngành đào tạo hấp dẫn
và có triển vọng trong tương lai được đưa vào giảng dạy.

Hơn 2400 sinh viên trẻ đang học tập nghiên cứu trong những phòng thí nghiêm và giảng đường hiện
đại trên khuôn viên trường đại học. Những môn học luôn được nâng cao. Nhiều ngành học với bằng
tốt nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế (BacherlorCử Nhân hoặc MasterThạc Sỹ) được đưa vào giảng
dạy như Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông (Computing and Media) hoặc Quản Lý Công Nghệ
và Đổi mới (Technology and Innovation Management). Đặc biệt sự

FH–Brandenburg
đào tạo theo dự án được sinh viên trong trường đánh giá cao. Đề tài sẽ do đối tác bên công
nghiệp, kinh tế, thủ công mỹ nghệ và ban quản lý đia phương cùng với trường đề xuất. Qua đó sinh
viên trong trường có điều kiện để sớm làm quen với công việc thực tiễn trong tương lai. Đặc biệt
trường chú trọng khuyến khích sự trao đổi quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Trường
ĐHCN Brandenburg có mối liên kết với các trường đại học Châu âu và Hải ngoại.
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Toà nhà chính hoàn tất năm 1881 của trại lính kỵ binh nay được đưa vào sử dụng cho bộ phận hành
chính và khoa Kinh tế. Một thư viện hiện đại được hình thành nơi trước kia là trung tâm kỵ binh và
câu lạc bộ sỹ quan xưa nay đang được sửa thành toà giảng đường. Những công trình cổ bằng gạch
đỏ này cùng với ba toà nhà mới xây bề ngoài bằng gạch nung cứng màu vàng tạo nên một sự kết
hợp hài hoà. Chắc chắn những điều đó làm cho khuôn viên trường ĐHCN Brandenburg thành một
trong những khuôn viên đẹp nhất nước Đức.
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2 Bạn có thể du học về ngành gì ở trường ĐHCN Brandenburg?

Chuyên
Khoa

Chuyên
ngành

Trọng điểm

Bằng tốt
nghiệp

Tiêu
chuẩn
nhận
học

Kinh tế

Quản trị kinh
doanh

Cử nhân
• Quản lý đổi mới • Quản lý quốc tế • Quản trị kinh doanh
cho những xí nghiệp nhỏ và vừa

Kinh tế và tin
học

Có

quản trị kinh
doanh

Cử nhân

Có

• Quản lý thông tin cho những hệ thống hợp tác • Hệ thống
ứng dụng xí nghiệp • Marketing và quản lý thông tin bằng

kinh tếtin
học

StudyatFH–
Brandenburg
số

Quản lý công
nghệ và
đổi mới
Công
nghệ
tin học

Tin học

Thạc sỹ

Không

Cử nhân
(B.Sc.)

Không

Thạc sỹ
(M.Sc.)

Không

• Hệ thống thông minh

và
truyền
thông

• Tính toàn mạng
• Truyền thông kỹ thuật số
Tin học
• Hệ thống xử lý thông tin cao cấp
• Tính toàn mạng và di động
• Truyền thông kỹ thuật số
Tin học
truyền thông
(học qua
mạng)
Computing
and Me
dia

• Cử nhân (B.Sc.)

Thạc sỹ
(M.Sc.)

Có

Cử nhân
(B.Sc.)

Có

Cử nhân/

Không

• Kỹ sư phần mềm
• Phát triển những hệ thống phức
tạp

Kỹ thuật

Khoa kỹ sư
• Kỹ thuật điện và tin học

kỹ sư

• ngành chế tạo máy móc
• Kỹ thuật vật lý
Điện máy

Kỹ thuật
quang học
• Kỹ thuật quang học
• Lắp ráp máy móc
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3 Cao học quốc tế ngành quản lý công nghệ và đổi mới (Technology and
Innovation ManagementTIM)
Quản lý công nghệ và đổi mới là 1 ngành học nâng caoliên kết giữa trường ĐHCN Brandenburg và
trường Đại học kỹ thuật Cottbus. ngành học này dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp đại học các
khoa tự nhiên, kỹ sư hoặc tin học với 4 năm học trở lên. Sinh viên phải có 1 năm kinh nghiệm làm
việc cũng như chứng minh được kiến thức tiếng Anh và tiếng Đức. Sau 4 học kỳ sinh viên nhận
đựợc bằng thạc sĩkhoa học (Master of Science). Bằng tốt nghiệp được quốc tế công nhậnđiều ấy
đặc biệt quan trọng đối với những sinh viên nước ngoài. Những sinh viên nước ngoài có thể xin
được 1 xuất học bổng tại viện Hàn lâm trao đổi văn hoá của Đức (DAAD) học bổng này bao gồm cả
1 khoá học tiếng Đức 6 tháng trước khi vào học chính thức. Cách thức tổ chức giờ học có thể diễn
ra theo kiểu bài giảng trên giảng đường, hội thảo, thực hành, làm trong phòng thí nghiệm, đi thực tế,
làm luận án đề tài đề tài đi thực tế hoặc học nhóm hay sự kết hợp tổ chức những giờ học bằng tiếng
Đức và tiếng Anh. TIM bao gồm 5 học phần,

FH–Brandenburg
1 phần được giảng dạy ở Brandenburg và phần còn lại ở Cottbus. Đó là:
Cơ bản về lý thuyết quản lý

.
.
.

•
•

Cơ bản về quản lý công nghệ và đổi mới
Quản lý kỹ thuật và chuyên sâu kỹ thuật

•
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.
.

Luận án ứng dụng
•

Kỹ năng giao tiếp xã hội

•
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4 Hệ thống tính, chuyển đổi và đánh giá kết quả học tập của Châu Âu (
ECTS)

ECTS là hệ thống tính, chuyển đổi và đánh giá điểm học tập của Châu Âu do uỷ ban Châu Âu thiết
lập đểđảm bảo sự thừa nhậ n điểm của nước ngoài. Đó là 1 cách đểđánh giá kết quả học tập, để so
sánh và chuyển đổi sang hệ thống khác.

2 Hệ số điểm ECTS (Điểm học phần)
Điểm học phần ECST nói lên số thời gian học tập của 1 sinh viên trong 1 khoá học. Nó tương phản
số lượng công việc mỗi khoá học đòi hỏi trên tổng số thời gian học tập của 1 năm đại học gồm bài
giảng, thực hành, dự thảo, tự nghiên cứu (trong thư viện hoặc ở nhà) và những kỳ thi.

FH–Brandenburg
Vì vậy điểm học phần chỉ là con số tương đối. Kết quả học tập của 1 sinh viên trong 1 năm học

1 ECTS có nghiã là gì?

được t ính là 60 điểm học phần, bình thường mỗi kỳ có 30 điểm học phần. Sốđiểm học phần này
chỉđược cho khi tham dự hết cảkhoá học và khi thi đỗ tất cả các môn.

Thang bậc đánh giá của hê thống ECTS: Sự chuyển đổi điểm học phần: Điểm sinh viên thi đổ
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trong những trường Đại học tham gia vào chương trình ETSC sẽ được hoàn toàn thừa nhận.
Bạn có thể chuyển đổi điểm học phần từ 1 hê thống này sang hệ thống khác khi 2 trường đã thống
nhất về nội dung học tập. Khi sinh viên tốt nghiệp 1 chương trình học thì điểm học phần sẽ được
công nhận tại trường Đại học của nước mình và sinh viên có thể tiếp tục học mà không bị gián đoạn
thời gian. Nhiều thông tin hơn về điểm học phần các bạn sẽ tìm thấy thên trang Web trong 3 chuyên
khoa của trường chúng tôi.

Hệ ETSC

Phần trăm số sinh viên thông
thường đạt được kết quả

Định nghiã

A

10

Suất sắc: với kết quả học tập suất sắc ít
lỗi

B

25

Giỏi: trên mức trung bình nhưng có vài lỗi
nhỏ

C
D

30
25

Khá giỏi: Đa số tốt cùng với 1 phần lỗi

E

10

FX

Trung bình khá: Trung bình với 1 số lỗi
đáng kể
Trung bình: kết quả học tập đạt yêu cầu tối
thiểu
không đỗ: cần sửa đổi nhiều
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5 Học trong trường ĐHCN Brandenburg (không gián đoạn) 1 Sự thu nhận học
Trường ĐHCN Brandenburg không thu học phí. Sự ghi danh nhập học chỉ có thể diẽn ra vào khóa
học mùa đông. Thời gian cuối cùng cho việc nộp đơn xin học là ngày 30.06 hàng năm cho những
ngành học có những tiêu chuẩn qui định. Đối với những ngành học không có tiêu chuẩn qui định thời
hạn cho việc nộp đơn xin học là ngày 30.09 hàng năm.

Chúng tôi khuyên các bạn nộp đơn xin học ít nhất là 4 tuần trước thời hạn qui định, vì thời gian
duyệt đơn qua tổ chức UNIASSIST cần khá dài. Hơn nữa, nếu trong thời gian nộp đơn xin học còn
thiếu giấy tờ thì các bạn còn có đủ thời gian để bổ xung thêm hồ sơ. Hồ sơ chỉ được duyệt khi đầy
đủ. Từ ngày 01.03.2004 tất cả những đơn xin học vào các khóa học( Diplom và Bachelor) do tổ chức
UNIASSIST e.V. duyệt. Để đảm bảo rằng, những hồ sơ đã hoàn thiện và

FH–Brandenburg
hội đủ như yêu cầu, xin bạn truy cập trang Web sau đây: www.uniassist.de.

Xin các bạn hãy gửi hồ sơ đầy đủ theo địa chỉ sau:
Fachhochschule Brandenburg c/o
UNIASSIST e. V.
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Helmholtzstr. 29
10587 Berlin

Trong trường hợp xét duyệt đơn khả quan, thì hồ sơ của các bạn sẽ được UNIASSIST gửi đến
trường ĐHCN Brandenburg. Trường ĐHCN Brandenburg sẽ quyết định sự tiếp nhận sinh viên. Sự
xét duyệt đơn qua UNIASSIST đòi hỏi 1 khoản lệ phí nhỏ.

Hồ sơ đối với những khóa học Thạc sỹ, xin các bạn hãy gửi trực tiếp đến trường ĐHCN Brandenburg không cần qua UNIASSIST.
Khi xin du học, xin các bạn hãy nộp những hồ sơ sau sau khi hồ sơ đã dich ra tiếng Anh hoặc tiếng
Đức va các bản sao đã được thị thực:
Đơn xin nhập học dành cho sinh viên nước ngoài (có thể lấy từ trang Web của trường)

.
.
.
.
.
.
.

•
•
•
•
•
•

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học với bảng điểm của từng môn
Giấy chứng nhận đã thi đỗ vào ĐH nếu có
Giấy chứng nhận ngành đang theo học nếu có
Bằng tốt nghiệp đại học nếu có
Giấy chứng chỉ về kiến thức ngôn ngữ đã học
Thí sinh chuyên ngành thạc sỹ cần có giấy chứng minh khả năng tiếng Anh và kinh nghiệm

•

làm việc
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Ngoài ra để ghi danh vào trường các bạn cần đem theo:
Hộ chiếu cùng giấy phép(Visum) lưu trú hợp lệ
Giấy chứng nhận của một hãng bảo hiểm y tế hợp pháp của Đức

Để được nhận vào trường ĐHCN Brandenburg bạn phải chứng tỏ được đầy đủ kiến thức ngôn ngữ
tiếng Đức trong những kỳ thi sau đây:
Kỳ thi lấy bằng tiếng Đức để vào học ĐH www.fadaf.de

FH–Brandenburg
•

•

Giấy chứng nhận cho việc đã trả lệ phí học kỳ Kiến thức tiếng Đức:
•

•
Kỳ thi www.testdaf.de
•
Bằng tốt nghiệp tiếng Đức (sơ cấp/cao cấp) của học viện Goethe

.
•

www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm
Kỳ thi ngôn ngữ của bộ văn hoá (trung câp/cao cấp) www.kmk.org/ausland/home.htm
.
•
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Hồ sơ với chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Đức bậc 2 hoặc 800 giờ học trở lên cũng sẽ được trình
•

báo tại trường ĐHCN Brandenburg. Nhưng phải thi đỗ 1 kỳ thi như bằng DSH (Bằng ngoại ngữ
cho sinh viên để vào học ĐH của Đức), nếu không sẽ bi xoá tên trong danh ba trường.
Trường ĐHCN Brandenburg không mở các khoá học để chuẩn bị cho các kỳ thi ngoại ngữ.

2 Thủ tục nhập cảnh và hộ chiếu (Visa)
Để có thể ghi tên vào trường ĐHCN Brandenburg bạn cần có 1 hộ chiếu dành cho sinh viên. Các
bạn nên chú ý rằng: thời gian duyệt đơn xin nhập cảnh của bạn có thể kéo dài nhiều tháng. Những
thông tin mới nhất về việc đặt đơn xin giấy phép nhập cảnh(Visum) xin các bạn sẽ tìm đọc trên trang:
www.auswaertigesamt.de/www
Xin Lưu ý:
Visum chỉ được cấp cho một mục đích nhất định: Visum du lịch không đủ tiêu chuẩn!
Không thể thay đổi loại Visum sau khi đã nhập cảnh. Visum được cấp trong thời hạn tối đa là
3 tháng do đại sứ quán của Đức.
Sau thời hạn ba tháng đơn đế nghị cấp Visa du học sẽ được sở ngoại kiều của thành pho
Brandenburg được ra hạn.
Nên lưu ý thời hạn có hiệu lực của giấy phép cư trú!
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3 Tìm chỗ ở Ký túc xá cho sinh viên
Trong thành phố Brandenburg ngay trên khuôn viên của trường có một ký túc xá dành cho sinh viên.
Các bạn sẽ nhận được đơn xin đặt phòng cùng với đơn chứng nhập học từ phòng đối ngoại của
trường ĐH. Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin về ký túc xá trong trang www.studentenwerkpotsdam.de/wohnen.html. Giấy chấp nhận cho thuê phòng trong ký túc xá bạn sẽ nhận được kịp
thời từ văn phòng bảo trợ cho sinh viên, nơi duy nhất quyết định sự phân phát phòng. Văn phòng
bảo trợ cho sinh viên hiện ở tại Potsdam. Ngoài sự phân chỗ ở trong ký túc xá, văn phòng còn giới
thiệu phòng và căn hộ tư nhân dành cho sinh viên.

ĐC: Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studenteisches Wohnen

FH–Brandenburg
FriederichEbertStr. 4 D14467 Potsdam

Nhà trọ tư nhân:
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Tất cả những sinh viên không muốn thuê hoặc không được nhận phòng trong ký túc xá, thì chúng
khuyên bạn hẫy kịp thời đến thành phố Brandenburg trước khi kỳ học bắt đàu, để tìm lấy một chỗ ở
riêng. Tổ chức đại diện cho sinh viên (Asta) trong lãnh vực hoạt động của mình cũng sẽ hỗ chợ sinh
viên trong việc tìm kiếm chỗ.

Email: astasoziales@fhbrandenburg.de

Cạnh trường ĐHCN Brandenburg (cách khoảng 15 phút đi bộ) có một hotel „Caasi“. Ngoài việc thuê
nghỉ qua đêm ngắn hạn ban có thể thuê căn hộ 1 và 2 phòng với giá rẻ dành cho sinh viên. Tất cả
các căn hộ đều có 1 hoặc 2 giường và bếp, nhà vệ sinh với vòi hoa sen. Bạn sẽ tim thay nhiều thông
tin hơn trêng trang: www.caasi.de. Ở đó bạn có thể hỏi và đặt phòng qua mạng internet nếu bạn có
nhu cầu.
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6 Những việc phải làm sau khi đã đến nước Đức
Trong vòng một tuần sau khi đến Đức bạn phải đến trình báo cư trú tại sở quản lý hộ khẩu
(Einwohnermeldeamt) của thành phố Brandenburg. Sở hộ khẩu đặt tại AmGallenberg 4B (ĐT:
03381/ 58 13 51). Nếu bạn muốn đổi địa chỉ ở trong thành phố Brandenburg bạn cũng phải đến trình
báo. Nếu bạn ở ngoài thành phố Brandenburg thì thuộc quyền quản lý nơi bạn sống. Khi đi trình báo
bạn hãy mang theo những giấy tờ sau:

Hộ chiếu và hợp đồng thuê nhà (Văn phòng đối ngoại của học viện sẽ giúp đỡ bạn. Vào đầu
học kỳ sẽ có thời điểm nhất định bãn sẽ giúp đỡ khi điền vào các mẫu đơn.)

Để có thể ghi danh vào trường bạn phải đóng bảo hiểm y tế theo luật định. Trong một vài

FH–Brandenburg

•

1 Bảo hiểm y tế

trường hợp bạn có thể đóng bảo hiểm tư nhân. Bảo hiểm này phải đảm bảo cho sự chi trả toàn bộ
khi đau ốm.

2 Giấy phép lưu trú cho sinh viên
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Tất cả những sinh viên nước ngoài ở Đức đều bắt buộc phải có giấy phép lưu trú, kể cả những
người không cần có Visum ví dụ như những công dân trong khối cộng đồng chung Châu âu. Phải
đặt đơn xin giấy phép lưu trú tại sở ngoại kiều muộn nhất khi Visum hết hạn.

Sở ngoại kiều : Warschauer Str. 7 14772 Brandenburg
ĐT: 49/03381/72 59 0 Giờ mở cửa: thứ 3 07.30 12.00 và 13.00 – 18.00 thứ năm 07.30 12.00 và
13.00 15.00

3 Những giấy tờ cần thiết
Mẫu đơn đã điền „Đơn xin cấp giấy phép lưu trú „
•

Hộ chiếu còn hạn
•
.
.

Visum (nếu cần thiết)
•

1 ảnh hộ chiếu (Người dân trong khối cộng đồng chung Châu âu/ và những nước

•

mới thuộc công đồng Châu âu cần 2 ảnh)
.
Giấy xác nhận da nhập học cũa trường ĐHCN
.

•

Giấy chứng nhận đầy đủ quyền lợi sự của bảo hiểm y tế của hãng bảo hiểm(giấy

•

chứng nhận của hãng bảo hiểm hợp pháp của Đức)
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Giấy chứng nhận hộ khẩu (Bảng sao của giấy bạn nhận từ sở hộ khẩu)
Giấy chứng nhận về sự đảm bảo về tài chính cho thời gian lưu trú đã đĩnh (những công dân trong
khối EU/EWR, đối với Thuỵ sỹ: ví dụ như qua sự xác nhận của bố mẹ; của anh chị em hoặc quyết
định về học bổng; những công dân phải xin giấy phép nhập cảnh cần có giấy xác nhận có trách
nhiệm của người tài trợ mình hoặc giấy chứng minh tài sản

FH–Brandenburg
đã được thị thực.
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7 Những thông tin khái quát khi học trong trường ĐHCN Brandenburg

Tất cả những sinh viên ghi danh trong trường đều nhận được vé học kỳ và có quyền sử dung vô giới
hạn những phương tiện giao thông công cộng gần trong tiểu bang Brandenburg và Berlin.

Nhà ăn và quán Café nằm ngay trong khuôn viên trường ĐH mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6. Quán Café
mở cửa từ 8.00 sáng và bán đồ nhanh và bữa sáng. Bữa trưa nhà ăn sinh viên mở cửa từ lúc 11.00
đến 14.00. Có 4 món ăn để lựa chọn với giá khoảng 1,20 Euro đến 2,30 Euro cho 1

FH–Brandenburg

1 Vé tàu xe cho học kỳ

2 Nhà ăn và quán Café

suất.

3 Những sinh hoạt văn hoá và thể thao
Hiệp hội sinh viên tại trường tổ chức nhiều môn thể thao khác nhau (ví dụ như bóng chuyền, bóng
đá, nhưng môn thể thao trên nước v.v.) Quán bar IQ dành cho sinh viên đặt dưới tầng
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hầm của khoa kinh tế. Nhiều buổi liên hoan khác nhau và thỉng thoảng có cả những buổi triển
lãm được tổ chức ở đó. IQ là 1 nơi gặp mặt của cả sinh viên và giảng viên.

4 Cách vào mạng Internet xem thư điện tử
Mỗi sinh viên trong trường ĐHCN Brandenburg đều có 1 địa chỉ thư điện tử. Sinh viên sống trong
khu ký túc xá ở đường phố Zanderstr. có thể có vào mạng trực tiếp ỏ phòng.

5 Thư viện
Thư viện trường trước đây là trung tâm kỵ binh. Khach sử dụng thư viện có 1 phòng đọc rộng rãi và
nhiều khả năng tra cứu khác nhau. Ở khắp mọi nơi trên thế giới bạn có thể vào xem danh mục sách
của trường ĐH trên mạng Internet và bạn có thể tìm sách không phụ thuộc vào giờ mở cửa của thư
viện. (www.fhbrandenburg.de/bibliothek/www.htm) Khi sử dụng thư viện trường ĐH lần đầu cần
phải có giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ sinh viên.

6 Sự giúp đỡ cho sinh viên
Đặc biệt thời gian đầu của bạn ở thành phố Brandenburg, văn phòng quan hệ quốc tế sẽ mở
những buổi phổ biến thông tin cho bạn.
Những trợ lý là sinh viên giúp bạn hoàn tất những thủ tục công sở, sắp xếp 1 thời khoá biểu,
tìm 1 siêu thi gần v.v.
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7 Năm học đại học
Năm học đại học bắt đầu với 1 tuần hướng dẫn ôn tập cho sinh viên trước khi vào học kỳ chính
thức cho những khoá học giữa tháng 9. Thời gian của khoá học mùa đông bắt đầu từ cuối tháng 9
đến cuối tháng 1 năm sau. Thời gian thi kết thúc vào cuối tháng 2. Thời gian của khoá học mùa hè
kéo dài từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 6. Thời gian thi kết thúc vào cuối tháng 7.

8 Những cơ hội xin được học bổng
Chi phí sinh hoạt ở Brandenburg khoảng 500600 Euro hàng tháng. Trường ĐHCN Brandenburg
không có học bổng hoặc nguồn hỗ trợ tài chính khác. Có nhiều cơ hội xin 1 suất học bổng để học ở
Đức. Những thông tin mới nhất bạn có thể tìm thấy dưới trang internet
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html

FH–Brandenburg
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8 Sống trong thành phố Brandenburg
Về mặt lịch sử thành phố Brandenburg nằm bên dòng sông Havel nay đã 1050 tuổi va được chia
danh thành 3 phần: khu phố cổ, phố mới và đảo nhà thờ lớn. Phố cổ và phố mới chia cách bởi dòng
sông Havel. Từng cặp tháp canh cổng thành, những phần còn lại cua thành lũy cung như bức tường
thành lại nhắc đến sự xây đắp thành lũy theo kiểu Gothik cổ xưa.

Nhà thờ St. Katharinen, xây năm 1401 ở khu phố mới là 1 ví dụ điển hình về gạch nung Gothik của
miền Bắc nước Đức. Nhà thờ St. Gotthadt ở khu phố cổ cũng được xây bằng gạch nung vào một vài
năm sau đó. Trước toà thị chính thuộc khu phố cổ là một bức tượng người anh hùng Roland bằng
đá. Bức tượng cao hơn 5m được xây vào cuối thế kỷ thứ 15 là biểu tượng

trung tâm của thành phố, là tòa nhà cổ nhất của thành

FH–Brandenburg
của thành phố.

Trên hòn đảo nhà thờ lớn, xưa kia phố St. Peter và Paul. Nó được xây dựng vào năm 1165 khi bắt
đầu vào thời kỳ văn hoá Romanic và kết thúc của thời kỳ Gothik. Với hơn 400 di tích lịch sử tính
riêng trong nội thành, thì Brandenburg có mật độ di tích lịch sử lớn nhất trong Liên Bang
Brandenburg. Trong khi đó quá nửa những toà kiến trúc trong khu trung tâm phố cổ đã được tu sửa
lại. Bức tranh thành phố Brandenburg được dòng sông Havel tô điểm . Những khu rừng lân cận,
những đồng
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cỏ hoang với bao sông hồ như lời mời nghỉ ngơi, vui chơi thể thao va giải trí. Dĩ nhiên mùa đông
có rất ít những cơ hội thuận lợi, nhưng trên những mặt hồ đã đóng đá bạn có thể trượt băng hoặc
trượt tuyết trên đồi Marien. Khi thời tiết ấm bạn sẽ khó có thể lựa chọn giữa các môn thể thao như:
đi thuyền, đi tàu thủy hay chèo thuyền, đi câu cá hoặc đi bơi. Những bãi tắm tuyêt đẹp thật lôi cuốn.

Những con đường được chỉ dẫn lôi cuốn khách dã ngoại và những người ưa thích đi dạo bằng xe
đạp. Cưỡi ngựa, lái tàu lượn va chơi Golf bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều điều kiện thuận tiện cho môn
thể thao của mình. Cái mà nhiều người ở Đức không biết là: Thành phố Brandenburg bên dòng sông
Havel đã đặt tên cho Liên Bang Brandenburg.

1 Bạn có thể làm gì ở Brandenburg?
Bạn có thể đến thăm nhiều viện bảo tàng khác nhau, 1 trong số đó là viện bảo tàng công nghiệp,
tháp canh hoà bình, tháp chuông của Dr. Mottes’s, bảo tàng nhà thờ lớn, 1 bảo tàng hình sự và dụng
cụ tra tấn, 1 bảo tàng về Thời cộng hòa dân chủ Đức, 1 khoa triển lãm về khoa hàng không và nhiều
hơn nữa. Để tìm hiêủ khám phá nhiều hơn những phong cảnh đẹp quanh thành phố Brandenburg
hãy nên thuê 1 chiếc xe đạp hay 1 thuyền Kanu hoặc 1 chiếc thuyền buồm cả những chuyến đi
quanh dòng sông Havel cũng là cơ hội rất được ưa chuộngdể tìm hiểu thêm về Brandenburg. Ngoài
ra còn có 1 bể bơi (hồ bơi vui chơi giải trí cùng bồn sủi, phòng tắm hơi, cầu trượt, 1 nhà hát, 2 rạp
chiếu phim va nhiều phòng khiêu vũ khác nhau.)
Thông tin thêm về thành phố Brandenburg bên dòng sông Havel bạn sẽ tìm thấy trên trang:
www.fvvbrandenburg.de, www.stadtbrb.de

