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Alesontia 

Wat heescht eigentlech „Alesontia“? 
 

Alesontia ass dat laténgescht Wuert fir Uelzecht. Wéi dir sécherlech wësst ass 
d’Uelzecht deen zweetlängste lëtzebuergesche Floss an huet duerch seng Präsenz 
an der Nationalhymne eng héich kulturell Bedeitung fir eist Land.  

Eis Virgänger an der Alesontia hunn sech dës kulturell Bedeitung zu Notze geholl an 
hunn hire Cercle no dësem spezielle Floss benannt. Sécherlech kann een dës 
Entscheedung och interpretéieren, mir ginn iech do awer kee Wee fir a loossen Iech 
de Raum fir allméiglech Gedanken.  

Wat genau ass d’Alesontia? 

D’Alesontia ass de Cercle vun de Lëtzebuerger Studenten zu Bonn. Hie gouf 1932 vun enger 
Handvoll Idealisten gegrënnt, déi der Meenung waren, dass et sech zesummen géing besser liewe loossen 
an, dass een bewaffent mat engem Cercle méi respektéiert géing ginn. 

All Lëtzebuerger deen hei zu Bonn studéiert ass häerzlech wëllkomm bei eis. Den Moment sinn 
schätzungsweis 60-70% vun de Lëtzebuerger Studenten och Member bei der Alesontia. 

Wat mécht d’Alesontia? 

Mir, d’Membere vun der Alesontia, schwätzen iwwert alles wat eis esou afält. Wann mol Problemer am 
Studium sinn, hëllefe mir eis géigesäiteg weider a maachen och soss alles dofir, fir eis d’Liewen nieft dem 
deelweis ustrengende Studium ze verséissen. Sou treffe mir eis méi oder wéineger oft an engem Café oder 
ginn d’Bonner Basketequipe op Matcher ënnerstëtzen. Am Summer gëtt natierlech och déi eng oder aner 
Kéier zesumme gegrillt. 

Op den nationale Studentebaler si mir praktesch ëmmer präsent a mir versichen och all Joer op der 
Studentefoire ee Stand zesumme mat der Uni Bonn z’organiséieren. 

Natierlech si mir och Member bei der ACEL, der lëtzebuergescher Studentevertriedung. 
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Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

D’Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gouf 1818 gegrënnt an no dem 
Kinnek Friedrich Wilhelm III benannt. D’Uni zielt zu de groussen däitschen Universitéiten an tommelt sech 
och ënnert deenen eelsten. Se zeechent sech duerch hiren Traditiounsräichtum äus.  
Ënnert de bekanntste Studente vun der Uni fannen sech Nimm wéi Karl Marx, Konrad Adenauer, 
Friedrich Nietzsche, de Poopst Benedikt XVI, Wolfgang Paul (Nobelpräis fir Physik 1989) 
an Reinhard Selten (Nobelpräis fir Wirtschaftswëssenschaften 1994). 
 
                              © Dr. Thomas Mauersberg, Uni Bonn 

 

 

 

 

 

 

 

Eng sëllech Unzuel Fakultéite bidden eis Studenten iwwer 90 Voll-Studiëgäng. D’Uni Bonn fleegt gutt 
Verhältnisser mat 60 globale Partner an ass doduerch eng interessant Uni fir en Auslandssemester an 
d’Studium anzebauen. Ganz besonnesch wichteg sinn déi zwee Exzellenzcluster’en déi d’Uni Bonn an der 
Mathé an an der Immunologie huet. Am beschten du kucks um Site vun der Uni Bonn no wéien 
Studiëgank dech interesséieren géing. Hei fenns de och Detailer iwwert déi verschidden Studiëgäng; sief et 
ob et ee Numerus Clausus oder eventuell aner Konditiounen gëtt, déi e muss erfëllen, fir zougelooss ze ginn. 

2015 huet d’Uni Bonn zesumme mat der Uni Lëtzebuerg ee Kooperatiounsvertrag ënnerschriwwen. Vun 
der Bonner Säit gëtt d’Zesummenaarbecht vun den Instituter Philosophie, 
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaften an der Abteilung fir „Alte Geschichte“ 
gedroen, op lëtzebuergescher Säit ass et d’Fakultéit FLSHASE, déi sech mat der Sproochwëssenschaft, der 
Literatur, der Geeschteswëssenschaft an der Konscht beschäftegt.  

Am Kader vun dëser Kooperatioun, soll den Austausch vu Wëssenschaftler an Doktoranden am Beräich vum 
europäeschen ERASMUS-Programm um Niveau vu Bachelor a Master souwéi d’Zesummenaarbecht an der 
Fuerschung verstäerkt ginn: 

Communiqué vun der Uni Lëtzebuerg: 

« Die Universität Luxemburg und die Universität Bonn haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die 
Zusammenarbeit wird auf Bonner Seite in erster Linie von der Philosophischen Fakultät getragen. Partner 
auf der luxemburgischen Seite ist die Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, 
Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften (FLSHASE), deren Dekan Prof. Dr. Georg 
Mein sich für das Abkommen stark gemacht hatte.  
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Vor allem die Bonner Institute für Psychologie, für Germanistik, Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft und die Abteilung für Alte Geschichte werden die Partnerschaft mit der Universität 
Luxemburg mit Leben erfüllen. 

Vorgesehen ist dazu die Zusammenarbeit in der Forschung und der Austausch von Wissenschaftlern und 
Doktoranden. Im Bereich des europäischen ERASMUS+-Programms soll der Austausch sowohl auf dem 
Bachelor- als auch auf dem Master-Level forciert werden. 

Die fast 200 Jahre alte Universität Bonn zählt mit ihren rund 32500 Studierenden zu den bedeutendsten 
Universitäten Deutschlands. Sie versteht sich ähnlich wie die Universität Luxemburg als international 
operierende Forschungsuniversität und kooperiert mit rund 60 Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
weltweit. 

Die Universität Bonn ist eine von zehn deutschen Universitäten, mit denen die Universität Luxemburg 
Kooperationsverträge geschlossen hat.“  

D’Rheinische Friedrich Wilhelms Universitéit Bonn ass also eng ideal Uni déi a ville Fächer och 
an internationale Ranking an den ieweschte Räng ze fannen ass. D’Universitéitsklinik spillt an der Liga 
vun de Weltbeschten an ass domat och immens interessant fir Medezinsstudenten. 
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Alanus; Hochschule für Kunst und Gesellschaft 

D’Alanus ass eng privat awer staatlech unerkannt Konscht- an Musekshéichschoul déi am Joer 1973 gouf. 
Dës Schoul ass zu Alfter bei Bonn. Am Wantersemester 2018/2019 huet d’Héichschoul iwwer 1500 
Studenten gezielt. 
 
      Foto: Volker Lannert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei kann een ee Studium an der Architektur, Eurythmie, Schauspill, Wirtschaft, Philosophie an nach an 
villen aneren Beräicher absolvéieren. Och hei ass all wichteg Informatioun um alanus Internetsite ze 
fannen. Pass hei ob, well fir vill Studiëgäng muss een Konditiounen erfëllen fir ugeholl ze ginn. 
Informéier dech! Hei kanns de souwuel Vollzäit wéi och Deelzäit studéieren. Souwuel de Bachelor of Fine 
Arts, Bachelor of Arts wéi och den Master of Arts, de Master of Fine Arts a de Master of Education ginn hei 
ugebueden. Hier Schwesteruniversitéit ass zu Mannheim, hei gëtt de Schwéierpunkt virun allem ob 
d’Waldorfpädagogik geluecht. 

D’Alanus huet sech 2019 ob der drëtter Platz fir den Award vun den Héichschoulen an Däitschland 
platzeiert. Se gehéiert also zu den dräi beléiftsten Héichschoulen an Däitschland. 
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H-BRS; Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Dëst ass d’University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg (BRSU). Se huet hiren Sëtz zu Sankt Augustin, 
Rheinbach an, Hennef an Bonn an gouf 1995 gegrënnt. Domat ass se déi jéngst Universitéit zu Bonn. 
 
   Image Gallery: Sankt Augustin 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Am Wantersemester 2018/19 konnt een circa 9000 Studenten zielen. Aktuell ginn et 36 Studiëgäng 
opgedeelt an 20 Bachelor- an 16 Masterstudiëgäng. Dës beschäftegen sech virun allem am Beräich 
Wirtschaftswëssenschaft, Informatik, Elektrotechnik, Sozialpolitik an Sozial Sécherung an och 
Ugewannt Naturwëssenschaften.  

Zousätzlech ginn et Weiderbildungs- an „Zertifikationsstudienprogrammer“. 

Fuerschungsschwéierpunkt sinn autonom Systemer a Robotik, Ressourcefuerschung an Energieeffizienz, 
Sécherheetsfuerscher an Visual Computing.  

Och International ass dës Héichschoul massiv präsent. Weltwäit huet se mëttlerweil iwwert 80 
Partnerhéischschoulen an méi wéi 30 Länner fir den Austausch vun Studenten a Wëssenschaftler awer och 
Kooperatiounen am Kader vun transnationaler Bildungsprojeten.Sou koumen Partnerschaften mat Länner 
wéi Ethiopien, China, Ghana, Indien oder och Namibia zustane. 

Déi néideg Informatiounen sinn um Internetsite vun der H-BRS ze fannen. Stierz dech an déi faszinant Welt 
an déi vill Méiglechkeeten déi een hei gebueden kritt. 
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D’Liewen zu Bonn 

Stadt. City.Ville. Bonn 

 

Ee klengen Historique 

Bonn ass d’Bundesstaat am Bezierksregierung Köln an laut domat am Bundesland 
Nordrhein-Westfalen. Bonn ass an 4 Stadbezierker agedeelt; Hardtberg, Bonn, Bad 
Godesberg an Beuel. Se zielt zu den 20 gréisste Stied an ganz Däitschland an zielt 
325.490 Awunner (Stand 31. Dezember 2017). 

Bonn kann ob eng 2000- järeg Geschicht zréckgräifen déi bis ob eng germanesch 
réimesch Siidlung zréckgeed, also kann een soen dat et och eng vun den eelsten 
däitsche Stied ass. Vun 1597 bis 1794 war Bonn d’Hapt- an d’Residenzstaadt vum 

Kurfürstentum Köln. Em 50 Joer méi spéit gouf d’Friedrich- Wilhelms Universitéit zu Bonn 
gegrënnt an am Laf vum 19. Joerhonnert ausgebaut. 

Nodeems 1948/1949 d’Grondgesetz fir d’Bundesrepublik Däitschland hei ausgebaut gouf an zum 
éischten Parlaments- an Regierungssëtz unerkannt gouf, huet d’Stad eng Zesummeschléissen vun den 
haitegen Bezierker virgeholl an sou zu enger Vergréisserung vu Bonn bäigedroen. Vun 1949-1990 war Bonn 
d’Bundeshaptstaadt an war bis 1999 de Regierungssëtz vun der Bundesrepublik Däitschland.  

Haut sinn nach 6 Bundesministerien zu Bonn, de Rescht ass op Berlin geplënnert. Nieft 
dem zweete grousse politeschen Zentrum an Däitschland huet Bonn nach den Titel “die UN-Stadt am 
Rhein”. Ëmmerhin si fir 19 Organisatioune vun der UN Büroen zu Bonn. Dës sinn am “Langer Eugen”, dem 
alen "Abgeordnetenhochhaus" ënnerbruecht. Des Weideren ass Bonn den Haaptsëtz vun 
der Deutsche Telekom an der Deutsche Post.  

Kulturell interessant ass, dass 1770 dee bekannte Komponist Ludwig van Beethoven zu Bonn gebuer gouf. 
Dann nach wichteg ze wëssen: Haribo kënnt vu Bonn! Den Numm vun der bekannter Séissegkeete-
Mark kënnt vu sengem Erfinder, dem Hans Riegel; „Hans Riegel Bonn“ also Ha-ri-bo. 
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Freude. Joy. Joie. Bonn 

 

Soziaalt Liewen zu Bonn 
  
D’Alesontia trefft sech reegelméisseg an hirem Stammlokal zu Poppelsdorf am Spleen (Sternenburgstraße 
12). Hei gëtt et gudde Béier zu engem ganz verstännege Präis an och d’Snacks fir de „kléngen“ Honger. 
Derniewent gi mir reegelméisseg Basket-Matcher kucken oder treffen eis op Partye vu Fachschaften. 

 Mir fleegen ee gudde Kontakt mat de Cerclë vu Köln an Wien. Den 11.11 si mir och um 11:11h zu Köln, wou 
mir eis gewéinlech dem LSC (Lëtzebuerger Studenteclub Köln) an der AVL (Akademischer Verein 
d’Lëtzebuereger) uschléissen! All Joer fënnt och den Wiener hiert d’Säufest em Päischten statt. Dat ass eng 
immens Geleeënheet mat Leit aus ville verschiddene Cerclen Kontakt ze schléissen an och déi 
wonnerschéin Stad Wien ze besichen. 

Nieft all den Aktivitéite vun der Alesontia, wéi de Stammdësch, d’Summer-  an d’Wanteriessen, eise 
Fräibéieren an etlechen weideren Evenementer ass et natierlech och gebueden sech 
mat anere Kommolitonen ze treffen. 

1. Clubs 
 

Puer Tipper fir déi Feierlechteg: 
 
 

 

→ Wesselstraße 5 (mëscht um 22 Auer ob) 

 

→ Kesselgasse 1 (Mëscht um 22 Auer ob) 

 

→ Bornheimer Str. 20-22 

Oft ginn et flott Eventer, et lount sech ob Facebook luussen ze goen. 

Wann dës dir awer elo net esou gefalen, ass dat kee Problem. Klamm an den Zuch an no 20-30 
Minutten bass de zu Köln an do ginn et eng Mass vun Bars, Cluben an an an. Do ass fir jiddereen eppes 
dobäi an d’Zich fueren och esou, dat fir déi, déi d’Zäit vergiessen, ëmmer ee Wee zréck gëtt. 

 



 11 

2. Bars  

Clubs huet Bonn der net esou vill, mee dofir awer eng grouss Unzuel u Bars. Déi meescht Bars 
tommelen sech an der Bonner Aalstadt. Hei fënnt jiddereen eppes. Vun ireschem Pub bis Sportsbar oder 
och uresch „Kneipen“. 

Hei puer flott Bars déi och vun den Alesonten oft besicht ginn: 

• Babel (Breitestraße) 
• Bla (Bornheimer Straße) 
• The Dubliner (Maxstraße) 
• Flynn’s inn (Wolfstraße) 
• Machold (Heerstraße) 
• Paxlow (Heerstraße) 
• Pinte (Breite Straße)  

Et ginn awer och an all den aneren Deeler flott Bars, wou et wärt ass hinzegoen. 

3. Party 

Et ginn all Semester grouss Fachschaftspartyen an esou gutt wéi all Studieberäich ginn eng 
Rei Evenementer geplangt wéi ëmmer gutt besicht sinn. Een dovun ass den Schwoof. Dëse gëtt vun der 
Agrarfachschaft organiséiert an fënnt all Semester eemol statt. 

Vu Stammdëscher, bis Partyen kann een iwwerall higoen an matmaachen, Leit kenneléieren an 
Frëndschafte schléissen. Heifir ass et am Beschten dir sicht déi verschidde Fachschaften um Facebook, sou 
bleifs du ëmmer Up to Date. 

4. Places to be  

Deen dee lo mengt, dat et zu Bonn kéint langweileg ginn, deen iert sech. Bonn ass eng lieweg a faarweg 
Stad, déi an all Saison, virun allem awer am Summer, vill ze bidden huet. Vun der Bierbörse, iwwert den 
Kunstrasen open air, d’Green juice an d’Panama Festivals, bis zum Rhein in Flammen, ee Musikfestival deen 
all Joer am Mai stattfënnt, bleiwen keng Wënsch ob. Den Hotspot heescht Rheinaue, ee groussen Park mat 
an hei hunn alleguerten dës Eventer a Festival hier fest Platz. 

Och wann et fläicht éischter méi roueg ugoen well loossen, bitt d’Rheinaue, genuch Platz fir et sech gutt goen 
ze loossen an schéi Sonn ze tanken, déi een och zu Bonn oft kann gesinn.  

Schnäppchenjeeër kommen ob hier Käschten, well puer mol am Joer ass an der Rheinaue ee vun den 
greißten Floumäert. Vun der 7€ Nerf gun, bis zu engem 10€ (Kopie) Meeschterwierk vum Kandinsky, Monet 
oder Picasso, sprengt all Bares für Rares-Fanhäerz engem bis an den Hals, beim Duerchkucken vun all 
deenen klengen a groussen Schätz déi dëse Floumaart ze bidden huet. 

Net nëmmen an der Heemecht gëtt et dës Zäit am Joer. Fir dat een d’Heemwéi bessen vergiessen kann, 
kann een sech dann och am September zu Bonn ob eng Fouer freeën. Hei sinn vill Karusseller, 
Fouerspiller an och Béierzelter am Stil vum Oktoberfest, ze fannen. Dëst Event fënnt traditionell em den 
zweete Weekend am September un an ass ob der Marktwiesen zu Pützchen, zu Bonn-Beuel, an dauert 5 
Deeg. 

Fir de Wanter gëtt et natierlech och Wochen déi een sech net well entgoen loossen. Wéi sech dat gehéiert 
ass och all Joer ee grousse „Weihnachtsmarkt“ deen sech an iwwert dat ganzt Zentrum ausbreede. Hei kritt 
ee vun Gromperekichelcher, iwwert gebrannte Mandelen bis zum Langos, enger ungarescher Spezialitéit, 
alles wat engem den Honger andreift. Natierlech léisst et sech och gutt bei engem rouden, wäissen oder 
Äppel-Kanéil Glühwäin poteren, wärend een dem Riserad oder déi schéin dekoréierten Buden nokuckt. Hei 
kann een dann och déi lescht Chrëschtkaddoen kafen goen, fir dat et ënnert dem Beemchen och gutt gefëllt 
ass. 
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Dobäi duerf een awer och net all déi schéi Plaatzen ronderem Bonn vergiessen, wéi Königswinter. Hei soll 
een sech et net entgoen loossen daat schéint Schlass Drachenburg kuke goen.  

 

An jiddereen deen Loscht ob bessen méi Action huet, muss just an den Zuch klammen an ass maximal eng 
dräivéierel Stonn drop, an engem vun den schéinsten Fräizäitparken an Däitschland; dem Phantasialand zu 
Brühl. 

Dëst sinn nëmmen eng Handvoll vun deem wat zu Bonn un Event ugebueden gëtt. Elleng heiriwwer kéint 
een ganzt Studiheft fëllen. 

Fir méi Informatiounen: www.bonn.de 

5. Iessen goen 
 
 Zu Bonn kann ee generell zimlech präiswäert an gutt Iesse goen. Fir jiddereen léisst sech eppes fannen. 
Vun Italieneschem, Griicheschem oder och Asiateschem Iessen gëtt alles ugebueden. Gutt Adresse 
sinn: Havanna, Pizzeria Tuscolo, Brauhaus Bönnsch, Bodega 2, Makiman oder och den Okinii.Natierlech 
gëtt et och e sëllechen Iessbuden déi ganz attraktiv Präisser hunn. Hal also d’Aen ob, dann fënns de souguer 
deen een oder anere Schatz. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp!  

Och fir nom Feieren gëtt et eng ganz 
bestëmmten Adresse, déi mir dir 
wärmstens un d’Häerz leeën wëllen; 
de Calador. Dësen fënnt sech vis à 
vis vum Carpe an bitt eng Rei bëlleg 
an gutt Pizzaen un. 
 

By Deutschlandjäger By Wolkenkratzer 

http://www.bonn.de/
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Ersti Guide 

Dësen Deel ass virun allem fir déi déi sech fir ee Studium ob der Universitéit vu Bonn interesséieren.  
  
Op wat muss du als Ersti oppassen, a wat solls du alles wëssen? 
 
Mir als Alesontia wëllen dir däi Start an de Studium an domat an een neie Liewensofschnëtt erliichteren. Dofir 
hunn mir dës Säit ageriicht, op däers du nëtzlech Informatiounen zu der Uni, der Aschreiwung an der 

Wunnengssich fënns. Wann ech gelift informéier dech och onbedéngt op 
den Internetsäite vun der Uni, fir op Nummer Sécher ze goen! 
  
 
Deen éischte Schrëtt: d’Candidature 
  
Kuck onbedéngt op der Internetsäit vun der Uni Bonn ënnert der Rubrik Studium den 
„Vor dem Studium“. Hei sinn alleguerten d’Basisinformatiounen an och d’ Fristen fir 
d’Bewerbung. 

D’Wantersemester fänkt meeschtens Ufank Oktober un an ass Ufank/Mëtt Februar 
fäerdeg. Och hei sinn d’Klausuren an der Reegel an der leschter Vierliesungswoch bzw an 
den Semesterferien. D’Summersemester fänkt am Abrëll un an hält Mëtt/Enn Juli op. 

Op wat muss ech bei der Aschreiwung oppassen?  

Den Lëtzebuerger Schoulofschloss (Diplom vun der 1e/13e) bescheinegt, dass du genuch Däitsch kanns, du 
muss also net un der DSH-Prüfung deelhuelen. Eng genau Uleedung waat s du muss maachen, nodeems 
de ugeholl goufs, fënns du och um Site.  

Fir d’Aschreiwungen ass et ganz wichteg den ORIGINAL Diplom derbäi ze hunn, soss gëss de erëm heem 
geschéckt. Zousätzlech muss de deng Carte d’Identité derbäi hunn, an den ausgefëllten an 
ënnerschriwwenen Umeldeformulaire (bei net zoulassungsbeschränkten Fächer) respektiv 
däin Zulassungsbescheid (bei NC-Fächer). Dëse Krus du bei der Bestätegung per Mail geschéckt. 

Du muss och beweisen, dass du zu Lëtzebuerg krankeverséchert bass. Hei geet et duer wann s de mat 
denger Krankekeesskaart (Carte de Sécurité sociale) an denger Carte d’identité bei d’AOK zu Bonn gees an 
dir do een Zertifikat ausstellen léis; Heisterbacherhofstraße 4.  
Kuck onbedéngt um Site vun der AOK wéi déi ophunn.  

Wunnen zu Bonn 

 
De Wunnraum zu Bonn ass immens knapp! Am bëllegsten kënnt een bei 
de Wunnengen vum Studentenwerk ewech, déi sinn doduerch awer och iwwerfëllt an et bleift engem oft 
näischt anescht wéi sech op der Waardelëscht androen ze loossen. Mir wëllen dir grad ob dësem Punkt 
hëllefen an hu een „How to..“ erstallt. 
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HOW TO.. 

   fannen ech eng Wunneng? 

 
Du bass ob denger Uni ugeholl ginn, bereets dech mental dorop fir endlech kënnen an däin Unisliewen ze 
starten, MEE et stellt sech eraus dat deng Wunnengssich net ob ee gréngen Zweig kennt oder du weess net 
richteg wéi, wou oder wat? 
 
Hei puer Punkten déi dir dobäi sollen hëllefen däin neit Doheem ze fannen. 
 
 

1. Maach dir Gedanken, wéi héich däi Budget ass. 
 
Et ass immens wichteg sech am kloren ze sinn, wéi vill een am Mount fir seng Wunneng duerf investéieren. 
Schwätz am Beschten mat dengen Elteren, denger Mamm, dengem Papp oder dengen 
Erzéiungsberechtegten fir eng Iddi ze kréien, wéi wäit si dech ënnerstëtzen.  
Denk awer och drun dass du dir staatlech Hëllef beim Cedies (https://cedies.public.lu/fr.html) duerfs ufroen.  
 
Um Site fënns de een Simulator deen dir eng ongeféier Iwwersiicht bitt, wéi vill dass de wahrscheinlech kriss: 
 https://cedies.public.lu/fr/obtenir-aide-financiere.html 
 
Notz dësen, et ass ëmmer gutt ze wëssen wou een finanziell steet. 
 
 

2. Kuck no a wéinegem Deel vu Bonn däin Unisgebai ass. 
 

Et ginn 7 verschidden Fakultéiten; 

o Katholisch-Theologische Fakultät 
o Evangelisch-Theologische Fakultät 
o Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
o Medizinische Fakultät 
o Philosophische Fakultät      
o Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
o Landwirtschaftliche Fakultät 
 

Déi sinn awer net alleguerten an dem selwechten Gebai. Et ginn 4 verschidden Campus’er (Poppelsdorf, 
Endenich, Bonn-Castell an City) an eng Universitéitsklinik. 
 
Lo hues du eng ongeféier Iddi wou dass du no Wunnengen kanns sichen, wann et dir wichteg ass, net wäit 
ewech vum Campus ze wunnen. 
 
 

3. Et gëtt eng rei Wunnengssäiten déi s de besichen kanns. 
 Hei eng Oplëschtung vun epuer Beispiller: 

https://www.immowelt.de 

https://www.immobilienscout24.de 

https://www.wohnungsmarkt24.de 

https://www.immonet.de/wohnung-suchen.html 

https://www.wohnung-jetzt.de 

https://cedies.public.lu/fr.html)
https://cedies.public.lu/fr/obtenir-aide-financiere.html
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_ka-theo
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_ev-theo
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_re-staat
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_med
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_phil
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_math-natur
https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/fakultaeten/fakultaeten/#fakult_land
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.wohnungsmarkt24.de/
https://www.immonet.de/wohnung-suchen.html
https://www.wohnung-jetzt.de/
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https://www.meinestadt.de/bonn/immobilien/wohnungen 

https://www.kalaydo.de/immobilien/mietwohnungen/o/bonn/zentrum/ 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/bonn/c203l1038 

oder wann et eng WG soll sin: 

https://www.studenten-wg.de/Bonn,wohnung.html 

 

WICHTEG!                                             

 Schreif ALL d’Leit un, déi WUNNENGEN ubidden déi dir gefalen an, déi an däi Budget passen. Wann eng 
Telefonsnummer dobäi steet, RUFF selwer un. Déi meescht gesinn et gäer wann een den direkte Kontakt 
sicht. 
 

Et ginn och „Studentenwohnheime“ an Studentewunnengen/Appartementer zu Bonn.  

Hei sinn d’Platzen limitéiert, mee et lount sech ëmmer mol säi Gléck ze versichen; 

 

https://www.42-bonn.de 

https://www.staytoo.de/studentenapartments-bonn/ 

https://www.studentshome.de 

http://www.studentenwerk-bonn.de/wohnen/wohnanlagen/hermann-wandersleb-ring-6/ 

http://www.house4students.de 

http://studentenwohnheim-bonn.de 

An wann guernäicht méi geet, kanns de och eng Makleragentur ëm Rot froën. 

4. De Lëtzebuerger Staat huet och verschidde Wunnengen zu Bonn 
 

Dës Wunnengen ginn u Studenten verlount.  

https://cedies.public.lu/fr/etudier-etranger/allemagne/vie-etudiante/logement.html 

 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Tel.: (+352) 247 851 35  
Antragstermin: ab 15. Mai 
Einsendefrist: 1. Juli 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meinestadt.de/bonn/immobilien/wohnungen
https://www.kalaydo.de/immobilien/mietwohnungen/o/bonn/zentrum/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung-mieten/bonn/c203l1038
https://www.studenten-wg.de/Bonn,wohnung.html
https://www.staytoo.de/studentenapartments-bonn/
https://www.studentshome.de/
http://www.studentenwerk-bonn.de/wohnen/wohnanlagen/hermann-wandersleb-ring-6/
http://www.house4students.de/
http://studentenwohnheim-bonn.de/
https://cedies.public.lu/fr/etudier-etranger/allemagne/vie-etudiante/logement.html
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5. Hues de een Besichtegungstermin? Perfekt! (: 
 

Endlech huet deng Sich sech gelount an du hues een Besichtegungstermin kritt. Lo gëllt et sech awer net 
dorop aus ze rouen. Sammel souvill Rendezvous’en wéi et geet, dann ass d’Enttäuschung och net sou 
grouss, wann et mat enger net klappt. 

Hei eng Lëscht mat Dokumenter déi s de ob all RV mat kanns huelen, fir deng Chancen ze maximéieren. 

o Mieterselbstauskunft (Hei fënns de ganz vill Virlagen um Internet) 
o Bürgschaftserklärungen vun dengen Elteren ënnerschriwwen (Virlag am Internet) 
o Kopien vun Payziedelen vun deene leschten 3 Méint (vun béiden Elteren, wann méiglech) an all 

anere Noweis, dass een stabilt Akommes an der Famill ass 
o Kopien vun denger an dengen Elteren hirer Cartes d’identité 

 

Wann s de dech mat graphescher Gestaltung äuskenns oder ee kenns deen dir do hëllefen kéint, maach 
een Steckbréif mat dengem Numm, deem wat dat s du studéiers, dengen Hobbyen etc. Wat méi faarweg 
wat besser. 

Pak all dës Dokumenter PROPPER an eng Chemise, an huel et mat.   

De Makler, Häusmeeschter oder eng Privatpersoun, soll dech net vergiessen. Du muss dech an hiert 
Gedächnis abrennen.  

 
 

 
 
 
 
Wéi kommen ech erëm zréck op Lëtzebuerg? 
  
Am bëllegsten ass den Trajet vu Bonn op Lëtzebuerg, wann een sech zu puer arrangéiert an sech de 
Bensin deelt. Wann et ouni Auto soll op Lëtzebuerg goen, wier et gutt wann een dech zu Bitburg kéinten 
ofhuelen. Dann kanns du duerch däin NRW-Ticket (Studentenausweis) gratis bis op Gerolstein fueren. Vun 
do op Bitburg kascht den Trajet da 6,10€. 

Wann s de mam Zuch wëlls op Lëtzebuerg fueren, muss de leider méi déif an d’Täsch gräifen. D’Präisser 
vun den Tickete variéieren an der Reegel, mee du kanns mat zirka 20€ rechnen.  
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Wéi héich sinn d’Semestergebühren? 
 
D’Semestergebühre hunn eng minimal Steigerung vu Semester zu Semester, generell pendelen se awer 
ëmmer em 290€, dës Sue ginn zum gréissten Deel (ca. 70%) benotzt fir den NRW-Fahrausweis ze bezuelen, 
deen all Student op sengem Studentenausweis drop huet. De Rescht geet un d’Studierendenwerk. 

Knackpunkt „BASIS“ 

D’Universitéit Bonn schafft mat dem Programm „Basis“ (https://basis.uni-bonn.de). Dëst ass eng Plattform 
wou een seng Coursen, Klausuren an Hausaarbechten umelle muss; et kann een also soen dat dës déi 
wichtegst an meescht besichten Internetsäit vun dengem Studium wäert sinn. Basis ass gläichzäiteg ee 
Seegen an ee Fluch, dëst trëfft den Nol ob de Kapp well et effektiv Übung brauch fir hei eens ze ginn. 

No denger Aschreiwung kriss du däin Studentenausweis heem geschéckt, ee rosa Ziedel. Do stinn 
schonn vill wichteg Informatiounen drop, déi dir hëllefen dech ob Basis unzemellen. (Uewen riets am Eck) 
Maach genau dat wat do steet dann ass dat deen éischten an einfachste Schrëtt.  

Wann s de dat gemaach hues, kennt déi Zäit an der een seng Cours muss festleeën. 

1. Mell dech mat dengem Uni-ID an dengem Passwuert un 
2. Dann bei Verantstaltung belegen/abmelden 
3. Et geet eng Säit ob, akzeptieren drecken 
4. Hei gesäis de däi Studiengang, also dat waat s de an deenen nächste Joren wäerts maachen 
5. Sich dir dat Fach eraus wou s du dech direkt fir Cours wells umellen 
6. Huel dir ee Crocis-Blat mat dobäi. Et mëscht dir d’Saach vill méi einfach an du bass éischter 

fäerdeg. 
7. Wanns de dech iwerall ugemellt hues, an sécher näischt vergiess hues, gees de lénks ob 

„Stundenplan“. 
8. Hei hues du den Iwerbleckwaats de wéini hues. 
9. Wärend dem „Vergabeverfahren“ gëtt, nom Zoufallsprinzip geloust wien wéie Cours kritt. 
10. No dësem kanns de bei (lenks) „Belegungsdaten“ kucke goen a wéieng Cours, dass de ugemellt 

bass. 

 

AN=    angemeldet = zougelooss 

AB=     abgelehnt = net zougelooss 

MP=    abgelenht aufgrund niedriger Modulpriorität = du hues ob verschiddene Platzen Preferenzen uginn, 
du kanns natierlech net an all Cours ugeholl ginn, also hues du, am Idealfall dee Cours wou deng 
Modulprioritéit „1“ war 

TU=    Terminüberscheidung = du hues beim Umellen 2 Cours ob dem selwechten Dag an déi 
selwecht Stonn, dat gëtt vu Basis sou erfaasst an déngt just dofir dir déi Informatioun wieder ze ginn 

 

WICHTEG ! 

All Studiëgank ass anescht. Sich dir däin Studienverlaufplang eraus, falls de en net an der Ersti-Woche 
kritt hues oder dësen verluecht/vertässelt hues. Hei gëtt ganz genau duergestallt wat s de wéini 
maachen muss an wéi vill Zäit dass du hues. 
 

Tipp ! 

Huel dir net méi fir wéi dass de packs.  



 18 

Wann s de däi Semester souwäit gepackt hues an d’Klausuren an d’Hausaarbechten ëmmer méi no 
kommen, kennt de Punkt un dem deng Dozenten androen ob s du hire Cours gepackt huet. Déi meescht 
maachen et esou, dass de wärend dem lafende Semester ee Referat, ee Protokoll oder soss eng Leeschtung 
muss erbréngen fir dass de fir d’Klausur zougelooss gëss. Dat nennt sech „Studieleeschtung“.  Et ass kee 
Muss méi an d’Course ze goe, dëst ass awer geféierlech well e en esou de Moment verpassen kann wou 
den Dozent erkläre wéieng Studieleeschtung een erbréngen muss. Dofir looss eis dir roden, géi an deng 
Course, an wann dat net de Fall ass dat sich dir een hëllefsbereete Mënsch deen dir dës Informatiounen 
wieder gëtt. Et kann soss emol batter ginn. Wor s de ëmmer fläisseg an deng Course an hues deng 
Studienleeschtung erfëllt dann kanns de ob „Belegungsdaten“ kontrolléieren ob s du iwwerall „TE = 
Teilgenommen“ stoen hues. Dat ass ee gutt Zeechen an du kanns dech fir deng Klausuren umellen. 

Dëst ass déi selwecht Prozedur wéi wann s du deng Coursen umells. 

D’Dozenten hunn ëmmer bis zu engem Mound Zäit fir d’Klausuren ze verbesseren. Du kanns däi Kapp also 
a rou leeën, et huet keen dech vergiess. Fir ze kucken ob s du deng Klausur gepackt hues, an och fir deng 
Nouten ze kucken, hues de ob Basis den „Notenspiegel“. Hei stinn alleguerten d’Informatiounen iwwert déi 
Klausuren fir déi s de dech ugemellt hues, déi s de geschriwwen, gepackt oder bei deenen s de duerchgefall 
bass. 

 

Punktesystem  

No deenen meeschten gepackten Klausuren an Hausaarbechten/Aarbechten kritt een zwëscht 6 an 12 
ECTS; Leeschtungspunkten. Des sinn onofhängeg dovun wéi héich deng Punkte sinn.  

Den däitschen, akademesche Punktesystem geet vun 1,0 
bis 5,0 woubäi 1,0 déi bescht a 5,0 déi schlechtst Nout ass. 
Gewéinlech kann ee bei Klausuren awer nëmme X,0, X,3 
oder X,7 kréien, déi aner Dezimalzuele ginn net benotzt. 4,0 
ass déi lescht Genügend, entsprécht also enger 30 
am lëtzebuergesche System. Bei dëser Noute, ginn et keng 
Kommastellen, alles wat ënnert der 4,0 ass, ass eng 5,0 an 
domadder eng Ongenügend bzw Duerchgefall.  

Du kanns eise Punktëmrechner benotze fir deng Noute vum 
däitschen an de lëtzebuergeschen oder vum 
lëtzebuergeschen an den däitsche System ëmzerechnen. 

Et ass ofhängeg vun den Dozenten wéi vill Prozent een bei enger Klausur richteg huet. Dëst soll just een 
ongeféiert Bild dovun ginn, wou een sech erëmfënnt. 

WICHTEG !  

Wanns du den Cedies ufrees muss du nom 2 Joer Uni, 60 ECT also Leeschtungspunkten, ereescht hun, 
soss kriss du keng fianziell Ënnerstezung vum Staadt bis du déi zesummen hues. Haal dëst am Bleck. 

WICHTEG! 

An deenen meeschten Studienfächer sinn d’Klausuren eréischt duerno. Gewéinlech hues du den August 
an de September an den Februar, März fräi, wat jee no Studierichtung och kann änneren. Print dir am 
Beschten ëmmer deen, vun der Uni gestallten „Studienkalender“ aus, hei sinn all déi wichteg Delaien an 
Informatiounen drop. Dësen fënns du och ob der Uni Bonn Internetsäit. 

 

http://www.alesontia.lu/punktemrechner
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Bonnipedia 

Du wäerts séier mierken, dass de op der Uni mat verschiddenen neien Ausdréck wäerts konfrontéiert ginn, 
déi’s de bis dohin nach net kannt hues. Fir dir och hei d’Liewe méi liicht ze maachen, hunn mir déi wichtegst 
zesummegedroen an eng Erklärung dozou uginn. 

  

s.t. respektiv c.t. 

Dës zwou Ofkierzunge ginn a Verbindung mat Auerzäite benotzt. Wann eng Veranstaltung um 14 Uhr c.t. 
soll ufänken, dann heescht dat, dass de Proff um 14:15 mat der Virliesung ufänkt. Wann se awer um 14 Uhr 
s.t. soll ufänken, da fänkt se pünktlech um 14:00 un. 

c.t. steet fir de laténgeschen Ausdrock “cum tempore” wat souvill heescht wéi “mit Zeit”, s.t. steet fir “sine 
tempore” wat iwwersat “ohne Zeit” heescht. 

Kommilitone 

Och dësen Ausdrock huet seng Hierkonft aus dem Laténgeschen. Do heescht “commilito” nämlech 
“Mitstreiter” oder “Kamerad”. Ee Kommilitone ass deemno ee Studiekolleg. 

Vorlesung 

De Begrëff vun der Virliesung kënnt nach aus dem Mëttelalter, wou et nach keng gedréckte Bicher goufen. 
Op den Universitéite gouf de Studenten an där Zäit also aus engem Buch (wat oft vum Proff 
selwer geschriwwe gouf) virgelies, soudass jiddereen sech konnt Notize maachen, an dann um Schluss 
eng eege Kopie vun deem Buch hat. 

Hautdesdaags ass et kee Problem méi fir u gutt Fachbicher ze kommen, mat deenen ee super léiere kann, 
d’Virliesung hues sech doduerch (zumindest bei deene meeschte Proffen) och verännert. Et gëtt net méi 
virgelies mee éischter virgedroen. De Proff schwätzt also iwwert een Thema a schreift wichteg Saachen un 
d’Tafel oder awer hält ee richtege Cours, bei deem (wéi an der Schoul) alles op d’Tafel geschriwwe gëtt. 

Natierlech ass sou eng Virliesung awer net wierklech mat der Schoul ze vergläichen. 

An dem "Hörsaal", wou d’Virliesungen ofgehale ginn, sëtzen an der Reegel all d’Studente vun dengem 
Semester. Dat si gewéinlech 100 bis 300 Leit, jee no Studiefach. De Proff beäntwert zwar Froen, mee et ass 
awer net wéi an der Schoul, wou een Discours tëschent Proff a Schüler stattfënnt. Dee wuel gréissten 
Ënnerscheed ass awer den Tempo vun enger Virliesung. An zwou Stonnen hëlt de Proff souvill Matière 
duerch wéi’s de an der Schoul wärend 2 Wochen duerchgeholl hues. 

Seminar 

Ee Seminar déngt der Verdéiwung vum Wëssen. Hei ginn d’Studenten a kleng Gruppe vun zirka 20-30 Leit 
ënnerdeelt, déi da vun engem Seminarleiter – gewéinlech ee Student aus engem méi héije Semester 
oder ee promovéierte Fachwëssenschaftler – betreit ginn. Am Seminar gëtt méi interaktiv wéi an der 
Virliesung iwwert een Thema geschwat an sech ënnerteneen ausgetosch. Oft ginn och 
Übungen zesumme beaarbecht oder Virträg gehalen. Dëst géing dann ënnert dem Motto “Lernen durch 
Lehren” lafen. 
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Übung 

Och d’Übungen déngen der Verdéiwung vum Wëssen a gi vu Studenten aus méi heege Semestere 
gehalen. Hei ginn d’Übungsblieder beschwat a geléist. Wann een dës virun der Übung gemaach huet (wat 
unzeroden ass!) kann een seng Léisungen iwwerpréiwen. Verschidde Proffe maachen och 
sougenannte Präsenzübunge wärend der Übung. Dëst sinn zousätzlech Übungen déi een dann an enger 
bestëmmter Zäit léise soll. Ënnert Ëmstänn (jee no Prüfungsuerdnung) ginn dës och bewäert a fléissen an 
d’Noute mat an oder gehéieren zu der Viraussetzung, dass een duerf um Examen deelhuelen.  

Modulhandbuch 

De Studium ass a Moduler opgebaut, am Modulhandbuch kanns du kucken ëm wat et bei deene 
verschiddene, Moduler geet, wat fir eng Viraussetzungen ee muss erfëllen, wéi vill Leeschtungspunkten ee fir 
dee Modul kritt an nach vill méi. 

Prüfungsordnung 

An der Prüfungsordnung stinn d’Reegelen dra wéi d’Prüfungen an dengem Studium ofgehale ginn. Et ass 
dringend unzeroden sech d’Prüfungsordnung virun den Examen duerchzeliesen, dass ee Bescheed 
iwwert d’Reegele weess!  

Leistungspunkte / ECTS-Points 

D’Leeschtungspunkte soen aus, wéi vill Aarbecht een duerchschnëttleche Student muss investéieren, fir ee 
Modul ze packen. Dës Unzuel u Punkte gi bei der Berechnung vun der Moyenne als Koeffiziente benotzt. 
Fir ee Leeschtungpunkt muss een duerchschnëttlech 30 Stonne schaffen. Wann’s du also ee Modul 
vun 10 Leeschtungspunkten am Semester hues, da muss du zirka 300 Stonne schaffe fir dee Modul ze 
packen. D’Moduler si gewéinlech sou opgedeelt, dass ee pro Semester 30 Leeschtungspunkter kritt. Um 
Enn vum Bachelor kënnt een sou op d’Zuel vun 180 Punken. 

 

Fir wieder Informatioune: 

http://www.alesontia.lu 

oder um Facebook 

Alesontia – Lëtzebuerger Studenten zu Bonn 

oder direkt iwert eis Email adresse 

kontakt@alesontia.lu 
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