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Бон, в региона Северна Вестфалия, е градът, в който се помещава централата на ООН
в Германия, а през 1770г. в него е роден Бетовен. През 1949г. в Бон е основана Федерална
Република Германия, като Бон е обявен за столица. След това Бон става вторият по-важност
политически център в Германия, след Берлин.
Университетът в Бон е един от водещите в Германия. Основан през 1818г., той е един
от първите университети, който приема Хумболтовия проект за съчетаване на
изследователска и преподавателска дейност в рамките на университетската общност.
Днес университетът е съставен от седем факултета – теологически, правен,
медицински, хуманитарен, природо-математически и агрикултурен. Слави си политиката
си да насърчава международния обмен, гарантирано е запознанството с много хора от цял
свят. 13 % от студентите са чужденци, идващи от над 140 държави. Благодарение на
организации като International Office, International Club и ESN Bonn можете лесно да си
осигурите забавни и интересни преживявания с чужденци.
Живот
Германия е известна с това, че трудно се намират общежития или квартири под наем. Много
е важно да кандидатствате още дори преди да сте сигурни, че сте приети и заминавате.
Международният офис и университета не се наемат със задачата да ви осигурят място за
живеене, макар че правят всичко възможно да ви помагат в търсенето.
Общежития
Обикновено цените на общежитията месечно са между 190 и 500 евро. Кандидатсва се
възможно най-рано, важно е обаче да ви има в списъците.
www.studentenwerk-bonn.de Сайтът за кандидатстване.
От Studentenwerk няма да ви пратят потвърждение, а 4-6 седмици преди началото на
годината ще ви пуснат мейл с наема и банкова сметка, на която да предплатите. Намирането
на жилище е наистина много трудно, затова имайте предвид ранното търсене.
Университет

Университетът предлага множество факултетни библиотеки и места за учене. Найвпечатляваща е централната библиотека, на брега на река Рейн. Повечето книги могат да
бъдат взимани, при наличие на карта. Нещо, което ми направи добро впечтление беше, че
не е нужно да представяш карта при влизане, само когато заемяш книги. Освен това в
началото на всеки семестър библиотеката организира обиколка и запознаване с правилата,
компютрите и помещенията за ползване.
Спортната програма е изключително разнообразна и предлага повече от 80 различни
вида спорт. За Еразъм студентите се грижат няколко организации – има международен клуб
и възможност да си намериш местен Study Buddy, който да ти помага специално в
академичната сфера. В международния офис са изключително грижливи към студентите и
са готови да помогнат винаги.
Преподавателите и асистентите им са много внимателни и дават много добър
пример. Определено се усеща духа на академичната общност.

