Centrul pentru studii doctorale (CSD)
Universitatea Wuppertal (UW)
Campus Grifflenberg | P.08.12/13

SFATURI UTILE PENTRU DOCTORANZI INTERNAȚIONALI AI UW
(strânse de doctoranzi ai UW)
(Maithe Cardoso de Araújo, Deniz Erdem, Mu He, Mitra KHazaei, Meng Li, Magdalena Pigoń, Guillermo Villena Tapia,
Denise Wilde și alții) [Conținutul nu este garantat]

UNIVERSITATE
Cum se poate ajunge la Universitatea din Wuppertal (UW) cu transportul în comun / cu mașina?
→ www.uni‐wuppertal.de/universitaet/adresse_anreise/anreise_lageplaene/
 Campusul principal Grifflenberg: Autobuzele 615/645/Uni‐Express de la gara principală
 Campusul Haspel: Autobuzele 611/619 sau Schwebebahn de la gara principală până la stația Landgericht
sau Versorgungsamt
 Campusul Freudenberg: Autobuzul E860/603 de la gara centrală

Biblioteca universitară (BU)
Prezentați legitimația de student la biroul principal de la intrarea bibliotecii pentru obținerea unui permis
de lectură. (Benutzerausweis)



→ www.bib.uni‐wuppertal.de



Doctoranzii pot obține, prezentând o scrisoare de recomandare din partea conducătorului de doctorat, un
permis de tip A (MitarbeiterInnen‐Bibliotheksausweis), care le permite utilizarea gratuită a serviciului de
împrumut inter‐bibliotecar. Pentru mai multe informații, contactați CSD.
Contact: CSD, Birou P.08.13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email: Mariam Muwanga, Consilier pentru doctoranzi internaționali (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) sau CSD (zgs@uni‐
wuppertal.de)

Activități sportive:
Seară de fotbal CSD: V‐ar plăcea să jucați fotbal alături de alți doctoranzi ? Vă așteptăm atunci la o partidă de
fotbal de sală organizată de CSD.
Contact: CSD, Birou P.08.13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email: Samir Kadiric, Consilier pentru doctoranzi internaționali (kadiric@wiwi.uni‐wuppertal.de) sau CSD
(zgs@uni‐wuppertal.de)
Sport UW
 Legitimația sportivă (SportsCard) costă 15 euro pe semestru, este disponibilă online pe site‐ul UW și vă
permite participarea la un program sportiv divers.
 În urma achiziționării legitimației, înscrieți‐vă pe site‐ul UW la o activitate sportivă pe care vreți s‐o urmați
(inclusiv cursuri de dans, aerobic etc.), pentru a vă rezerva un loc la cursul respectiv.
 Este posibil ca pentru unele cursuri să fie nevoie sa plătiți o taxa suplimentară (ex. Salsa).
 Același lucru este valabil pentru centrul de fitness (BergWerk Fitnesscenter), pentru care este nevoie de o
înscriere separată, plătind taxa aferentă.
→ www.hochschulsport.uni‐wuppertal.de/cms/

ORAȘ
Servicii bancare:
 NB: Este indicat să comparați ofertele mai multor bănci înainte de a vă decide, având în vedere că au
condiții diferite – spre exemplu, există și bănci care nu percep nici un fel de taxe sau comisioane pentru
conturi deținute de persoane sub 27 de ani.
 Documente necesare: pașaport sau carte de identitate validă, legitimație de student, adresă germană.
Mai multe informații puteți obține de la serviciul relații cu clienții al fiecărei bănci.

Înscriere la Registrul civil:
 Trebuie să vă înscrieți la registrul civil într‐un interval de maxim 3 luni de la ajungerea în Wuppertal.
 Înscrierea este gratuită.
 Documente necesare: pașaport sau carte de identitate validă, contract de închiriere, formular de înscriere
(disponibil la Registrul civil).

Transportul in Wuppertal (și in restul Germaniei):
→ www.wsw‐online.de/mobilitaet
→ http://www.vrr.de/en/
→ www.bahn.de

Timp liber și cultură
Excursii CSD:
În cadrul programului Locuri de văzut în Wuppertal și în împrejurimi (‘Places to go in and around Wuppertal’),
CSD organizeaza în fiecare semestru excursii în care doctoranzii pot vizita orașul și regiunea, pot sta câte o zi în
locuri turistice precum Bonn sau regiunea Ruhr, pot participa la Târgul de carte de la Frankfurt sau vizita un
târg tradițional german de Crăciun. În funcție de anotimp, semestrul se încheie cu o seară de bowling sau un
grătar.
Contact: CSD, birou P.08.13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email: Mariam Muwanga, Consilier pentru doctoranzi internaționali (m.khazaei@uni‐wuppertal.de) sau CSD (zgs@uni‐
wuppertal.de)
→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/angebote/promotionsberatung/auslaendische_promovierende/umgebung_freizeitangebote
→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/termine

Pentru mai multe activități din timpul liber, precum și evenimente din Wuppertal, vizitați site‐urile :
→ www.hsw‐international.de/
→ www.wuppertal.de/
→ www.wuppertal‐nur‐hier.de/

Important: Câteva reviste din Wuppertal (ex. Coolibri www.coolibri.de, Heinz (www.heinz‐magazin.de))
prezintă informații despre evenimente din Wuppertal și din regiune. Veți găsi aceste publicații gratuite în
cafenele, restaurante, baruri etc.

Cazare
Wuppertal oferă o mare varietate de locuri de cazare, de la cămine moderne, cu prețuri reduse, deținute de
Hochschulsozialwerk (HSW: serviciul social universitar) până la apartamente private și hoteluri.
NB : În Germania, este necesară anunțarea proprietarului cu 3 luni înainte de a părăsi camera închiriată.
HSW: Cămine studențești / 'Home Sweet Home’ serviciu de închiriere apartamente
 Pentru a primi în loc într‐unul dintre căminele studențești, înscrieți‐vă la Hochschulsozialwerk.
Contact: Centrul pentru cămine studențești | Max‐Horkheimer‐Str. 10 | 42119 Wuppertal
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw



Serviciul ‘Home Sweet Home’ oferit de Centrul pentru cămine studențești vă pune la dispoziție o listă de
apartamente în Wuppertal pentru studenți. Vizitați site‐ul și dați click pe Privatzimmer pentru a vedea
ofertele, sau înscrieți‐vă cu propriile date de contact la secțiunea ‘caut cazare’ (Gesuche).
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw

Hosteluri/Apartamente
 Jugendherberge Wuppertal
→ www.jugendherberge.de/jh/rheinland/wuppertal



Appartementhaus am Kleeblatt
→ www.appartements‐am‐kleeblatt.de



Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)
→ www.gwg‐wuppertal.de



Haus Honigstal
Im Honigstal 7 | 42117 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 426455
Email: wohnen@haus‐honigstal.de

→ www.haus‐honigstal.de

Hoteluri/Pensiuni
→ www.hrs.de
→ www.pension‐hotel‐wuppertal.de

Alte site‐uri pentru cazare privată :
→ www.studenten‐wg.de
→ www.wg‐gesucht.de
→ www.immonet.de
→ www.immobilienscout24.de
→ www.mitwohnzentrale.de
→ www.easywg.de
→ www.meinestadt.de

Ziarul Wuppertaler Rundschau, o publicație locală distribuită gratuit în fiecare miercuri și sâmbătă în multe
locuințe din Wuppertal, conține anunțuri pentru închirierea apartamentelor private.
→ www.wuppertaler‐rundschau.de

Mobilă, articole de menaj etc. :
Mobilă ieftină second‐hand, haine, articole de decorațiune interioară, cărți etc.:


Diakonie Wuppertal
Adresă: Bandstraße 18‐20 | 42105 Wuppertal |
Email: moebelpartner@diakonie‐wuppertal.de



Möbeldienst Wichernhaus
Adresă: Hesselnberg 97 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 98060 |
produse electrice: Tel.: +49 (0)202 9806320
→ www.wichernhaus‐wtal.de



Das Brockenhaus
O mare varietate de mobilă second‐hand, echipament de bucătărie, articole de menaj, produse electrice:
Adresă : Völklinger Str. 9 | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 97444750 |
Email : info@das‐brockenhaus.de
→ www.das‐brockenhaus.de



GESA GmbH
Produse electrice:
Adresaă : Hünefeldstraße 14a | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 281100 |
→ www.gesaonline.de



Wuppertaler Tafel
Include haine și mici articole de mobilier:
Addresă: Werth 50 | 42275 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 434441 | Email: info@wuppertaler‐tafel.de
→ www.wuppertaler‐tafel.de

Servicii medicale
Cartea de telefoane locală include o listă de medici specialiști și generaliști din oraș și din regiune:
→ www.telefonbuch.de

Site‐urile Bundesärztekammer (autoritatea federală de acordare a licențelor pentru medici) și Kassenärztliche
Bundesvereinigung (asociația federală a medicilor care tratează pacienți asigurați medical) vă pot fi deopotrivă
de folos în căutarea unui medic potrivit.
→ www.patienten‐information.de

Informații și sfaturi
CSD vă stă la dispoziție în tot ceea ce privește studiile doctorale la UW. Echipa noastră internațională vă oferă
consiliere individuală și ajutor, mai ales celor nou‐veniți în Wuppertal. Vă vom însoți pe toată durata
procedurilor de înscriere la universitate și la autoritățile civile sau, dacă este nevoie, la deschiderea unui cont,
obținerea unei asigurări medicale şi căutarea unui apartament.
CSD are de asemenea un program de tutorat individual (buddy program) pentru doctoranzii internaționali. Alți
doctoranzi din toate domeniile vă vor ajuta în ceea ce privește înscrierea și alte formalități, spre exemplu
obținerea unei asigurări medicale, deschiderea unui cont bancar și închirierea unei locuințe. Tutori din toate
cele șapte facultăți ale UW sunt pregătiți să vă ofere sprijin și asistență. În afară de germană, ei vorbesc fluent

următoarele limbi: arabă, bosniacă, chineză, croată, engleză, franceză, japoneză, macedoneană, sârbă,
slovenă, spaniolă, persană, portugheză, română, rusă și turcă. Luând în considerare preferințele linvistice pe
care le veți exprima, vă vom pune în legătură cu unul dintre tutori.
Contact : CGS, Birou P.08.13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
Email: Mariam Muwanga, Consilier pentru doctoranzi internaționali (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) sau CSD (zgs@uni‐
wuppertal.de)

Centrul pentru consilierea studenților (Zentrale Studienberatung) vă poate oferi sprijin profesional în cazul în
care vă confruntați cu probleme personale sau interculturale, la fel ca și în ceea ce privește problemele
survenite din calitatea de student sau doctorand.
→ www.zsb.uni‐wuppertal.de/beratung.html
Suntem oricând bucuroși să vă răspundem la întrebări și sugestii.
Contact: Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS) | Bergische Universität Wuppertal | Grifflenberg Campus | P.08.13 |
Gaußstr. 20 | 42119 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de | Email: Mariam Muwanga,
Consilier pentru doctoranzi internaționali (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) sau CSD (zgs@uni‐wuppertal.de).

