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Als féierend europäescht Berodungs-, Konzeptiouns- a Projektmanagement-
Entreprise begleede mir eis Client bei alle Froen iwwert Immobilien,  
Projektmanagement, Urbanismus an Infrastruktur. Mir stinn fir innovativ  
Iddien a nohalteg Usätz.
 
Mir sichen iwwert d’ganzt Joer Studenten an Absolventen aus de Beräicher 
Versuergungstechnik, Maschinnebau, Elektro- an Haustechnik, Architektur, 
Bauingenieur, Urbanismus, Wirtschaftsingenieur an nach mei…

Kontakteiert eis fir mei Infoen oder fir eis ären CV ze schecken:
Drees & Sommer Luxembourg, Att: Michael Agostini: michael.agostini@dreso.com, 
Fränk De Martines: fraenk.de-martines@dreso.com
www.dreso.lu

Grundstücksentwicklung des Ökoquartiers 
„Porte de Hollerich“ in Luxemburg
© Ville de Luxembourg

Cradle to Cradle Beratung für den Bau eines  
ökologischen Gebäudekomplexes in Differdange  
© Gravity / Image 3G.  

Entwicklung von Co-Location Data Center; von 
Managementberatung und Konzeption über General 
Construction Management bis zur Inbetriebnahme.

BIM und ICT Beratung für das  
Centre Hospitalier Emile Mayrisch

© Centre Hospitalier Emile Mayrisch

INNOVATIV PROJETS  
BEI DREES & SOMMER 
LËTZEBUERG 

CRADLE TO CRADLE®

BIM, PROJEKT-
MANAGEMENT,
TECHNESCH  
KONZEPTIOUN,
ENTWÉCKLUNGS-
MANAGEMENT,
INFRASTRUKTUR-
BERODUNG

AZ_HR_2021_A4_Luxemburg_Print.indd   2AZ_HR_2021_A4_Luxemburg_Print.indd   2 22.03.22   17:0422.03.22   17:04
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Léif Schüler:innen a Student:innen,

dës  Broschür  zielt  vun  der  Stad  Kaiser-
slautern  an  hire  Studenten,  a  soll  de  
Schüler  hëllefen  sech  en  Iwwerbléck iww-
er eise Cercle “den LSK” an eis Studentestad 
Kaiserslautern ze verschafen an och iwwer 
all eis Eventer ze informéieren.

An de leeschte Joren  huet de Coronavirus 
de Student staark an sengem Studium a 
Studenteliewen ageschränkt. Sou lues awer 
sécher huet een d’Gefill, dass rëm Normal-
itéit akéiert an dass sech déi zwee akade-
meschen Instituter wei och eise Cercle rëm 
mat Liewe fëllen. Op der Uni an der Héich-
schoul konnte Virliesungen rëm  a Präsens 
ënnerriicht  ginn, d’Leit konnten sech mat 
hire  Kommiliton:innen  treffen an zesum-
men dem Studium nogoen. Beim LSK stoung 
rëm  den ganz normalen Wansinn  um Pro-
gramm, mir konnten eis traditionell Aktivi-
téiten ofhale mat eisem Intercercle als High-
light, wouduerch d’Veräinsliewen immens 
gestäerkt gouf. Ausserdeem  hunn mir fir 
eise 40. Anniversaire en Conveniat organiséi-
ert, wou d’Lëtzebuerger Studenten aus dem 
leeschte Joerzéngt de Wee op Lautern fonnt 
hunn, fir zesummen ze feieren.

Den LSK-Comité wënscht dir vill Spaass beim 
Liesen an hofft deen een oder anere Schüler 
d’nächst Joer an eisem Veräin begréissen ze 
kënnen.

Christian Heinesch
President 2022

VIRWUERT
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Mir als LSK representéieren d’Lët-
zebuerger Studenten zu Kaiser-
slautern. Dobäi hunn mir eis als 
Ziel gesat, de Studenten den Ufank 
vun hirem Studium méi liicht ze 
maachen an si wärend hirer gan-
zer akademescher Karriäre ze 
begleeden. Mer beroden si net nëm-
men bei Froen vun hirem Studium, 
mee suergen och mat verschidde-
nen Aktivitéiten fir eng Ofwiess-
lung vum haarde Studiumsalldag. 

Den LSK besteet säit 1981, wou 
en deemools vu just 7 Studenten 
gegrënnt gouf. Am Joer 2021 hunn 
252 Lëtzebuerger zu Kaiserslautern 
studéiert, wouvun der 100 Member 
am LSK sinn. Fir den Austausch ën-
nert sech ze stäerken, treffe mir eis 
all Woch Dënschdes fir eise Stam-
mdësch am Witches, engem Café an 
der “Altstadt”. Donieft bidde mir eis-
en Memberen och nach verschidden 
aner Aktivitéiten un. 

D‘GESCHICHT VUM LSK

#D
EF

ËS
CH
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Déi eng nennen et “Léift   op den 
zweeten Bléck”, déi  aner schwär-
men  vun de ”verbiergen  Schätz” 
vun der Stad Kaiserslautern. Wie 
schonn  eemol duerch  Lautern 
gelaf ass, wäert de Charme vun der 
“klenger Groussstad” erkannt hunn. 

D’Faarf  Roud ass ee Merkmal vu 
Lautern, an erënnert, un de Buedem 
vun der Westpfalz, d’Balken lénks a 
riets vum Lautrer Wopen, de Sand-
steen vum Pfalztheater an natier-
lech  net ze vergiessen, de Betzen-
berg mam “roten Teufel”. 

Kaiserslautern läit matten am Pfäl-
zerwald, wouduerch een mat der Na-
tur verbonnen ass an een herrlecht 
Panorama genéisse kann. 
Lautern huet sech als IT-Standu-

ert  och international ee gudde Ruff 
gemaach. Net nëmmen  d’TU Kai-
serslautern, d’Héichschoul  an nach 
vill aner Instituter droen dozou bäi, 
dass Lautern an deene leschte Joren 
ee grousse Strukturwandel matge-
maach huet. 

Den FCK bleift    awer nach ëm-
mer  vir d’Awunner den Highlight 
schlechthin. Den FCK ass den Ex-
portschlager säit de 50er Joren, wei 
deemools  d’Ekipp Weltmeeschter 
ginn ass.  Sou entwéckelt sech Kai-
serslauten ëmmer  méi zu enger 
spannender Groussstad, déi matten 
am Grénge läit, déi dank hirer gud-
der Infrastruktur bequem an einfach 
z’erreechen ass an déi hir Geschicht 
an Traditioune fleegt. 

D‘STAD AN ZUELEN A FAKTEN

- Awunner 102.165 (2020)  
- Gréisst 140 km2
- Héicht 251 m ü. NHN 
- Floss  Lauter

D‘STAD KAISERSLAUTERN
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Lautern ass eng international Stad, 
an där  ronn 140 verschidde Na-
tioune liewen. “K-Town” zielt mat de 
ronn 50.000 Militären zu där  gréis-
ster amerikanescher Grupp ausser-
halb den USA. 

De Choix u Kultur- a Fräizäitaktiv-
itéiten ass enorm grouss a span-
nend, sou dass Lautern ëmmer  vill 
Léit wäert unzéien.

De Numm „Fësch“ soll un de Wo-
pen vun der Staat Kaiserslautern 
erënneren. Deemools wéi d’Staat 
gegrënnt ginn ass, war se fir hire 
Fëschräichtum bekannt. Ausser-
deem soll der Legend no 1497 e 
Fësch vu 6m mat engem Rang ëm 
den Hals gefaange gi sinn deen nach 
aus der Zäit vum Kaiser Friedrich II 
(1230) iwwerlieft huet. Dorops hi 
gouf de Fësch an de Wopen vu Kai-
serslautern opgeholl.
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Wann s du op Kaiserslautern studéieren wëlls komme, brauchs du natierlech 
och eng Wunneng. Hei hunn mir e puer Tipps an wichteg Site, ob deens du 
dech no enger Wunneng ëmkucken kanns:

• Zum engen kanns du am Internet no enger Wunneng oder WG sichen:
 
 studierendenwerk-kaiserslautern.de
 wg-gesucht.de
 immobilienscout24.de
 ebay-kleinanzeigen.de
 immo.rheinpfalz.de
 ...

• Awer och op Facebook fannen sech verschidde Gruppe bei deens du 
eppes Interessantes fanne kanns:

 “LSK - Membersgrupp”
 (du kanns des Grupp bäitrieden, och 
 wann s du nach kee Member bass)
 
 “Immobilien Kaiserslautern und Umgebung”

 “ich kämpf’ mich nicht allein nach vorne - die stürmer”

• Ausserdeem, ginn et och verschidden Apps fir direkt um Handy no 
enger Wunneng ze sichen:

 
 Immowelt
 ImmoScout24
 WG-Gesucht.de

• • Natierlech fënns du och Wunnengen um Schwaarze Briet op der Uni Natierlech fënns du och Wunnengen um Schwaarze Briet op der Uni 
(am 46er Gebai an an der Mensa) oder Héichschoul, wou d’Leit dacks (am 46er Gebai an an der Mensa) oder Héichschoul, wou d’Leit dacks 
en Nachmieter sichen. en Nachmieter sichen. 

WUNNEN ZU KAISERS-
LAUTERN

M
em

be
rs

-
gr

up
p
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Den duerchschnëttleche Präis vum 
Loyer zu Kaiserslautern läit bei: 9,92 
€/m² (2022).

Eng Fro déi sech Studente  stellen, 
wann se op  Lautern wunne  kom-
men ass, ob en sech eng Wunneng 
an der Stad oder léiwer bei der Uni 
siche  sollen, an dozou léisst  sech 
keng perfekt Äntwert  fannen. 
Ongeféier d´Hallschent vu eise Mem-
beren wunnen an der “Stadtmitte” 
an déi aner Hallschent  an der Géi-
gend vun der Uni.

Do muss all Student fir sech selwer 
entscheeden, wat fir en perséin-
lech am beschten ass. Déi eng si léi-
wer méi  no vun der Uni an hunn 
kee laangen Transport, déi aner wël-
len hier Fräizäit an der Stad verbrén-
gen an do méi no sinn.  

Mee doduerch, dass Kaiserslautern 
keng all ze grouss Stad ass, kënnt 
en relativ séier mam Bus, Auto, Vëlo 
oder E-Trottinette vun A op B.
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NËTZLECH KONTAKTER
TU Kaiserslautern
Gottlieb-Daimler-Straße 47
D-67663 Kaiserslautern
www.uni-kl.de
Tel.: +49 631 205-0
Mail: info@uni.kl.de

Hochschule Kaiserslautern
University of Applied Sciences
Schoenstraße 11
D-67659 Kaiserslautern
www.hs-kl.de
Tel.: +49 (0) 631 / 37 24-0
Mail: studsek-kl@hs-kl.de

Bürgercenter Kaiserslautern
Willy-Brandt-Platz 1
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0) 631 365-2538
Mail: buergercenter@kaiserslautern.de

Westpfalz-Klinikum
Hellmut-Hartet-Straße 1
D-67655 Kaiserslautern
www.westpfalz-klinikum.de
Tel.: +49 (0) 631 203-0
Mail: info@westpfalz-klinikum.de

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1
Gaustrauße 2
D-67655 Kaiserslautern
www.polizei.rlp.de
Tel.: +49 (0) 631 369-2150
Mail: pikaiserslautern1@polizei.rlp.de

Finanzamt Kaiserslautern
Eisenbahnstraße 56
D-67655 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0) 631 3676 - 0
Mail: poststelle@fa-kl.fin-rlp.de
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Gaststätte Witches
Steinstraße 26
D-67657 Kaiserslautern

Café Extrablatt Kaiserslautern
Marktstraße 26 
D-67655 Kaiserslautern

Hardrock-Café
Rittersberg 2
D-67657 Kaiserslautern

Moloney’s Irish Pub
Steinstraße 29
D-67657 Kaiserslautern

The Snug Irish Pub
Steinstraße 19  
D-67657 Kaiserslautern

Simpel 
Klosterstraße 1
D-67655 Kaiserslautern

Café Royal
Steinstraße 27
D-67657 Kaiserslautern

Hannenfass Kaiserslautern
St.-Martins-Platz 1
D-67657 Kaiserslautern

Zack-Zack 
Richard-Wagner-Straße 86 
D-67655 Kaiserslautern

Pflaumen-Baum 
Martin-Luther-Straße 8
D-67657 Kaiserslautern

Schorle Gewitter
Marktstraße 3-5
D-67655 Kaiserslautern

Puzzles Sports Bar
Gaustraße 31
D-67655 Kaiserslautern

D‘CAFÉEN ZU LAUTERN
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AUSFLUCHSDESTINATIOUN

Dahner 
Felsenland

Burg Gräfenstein
(Merzalben)  

Bärenhöhle 
(Rodalben) 

Mehlinger Heide 
(Enkenbach)

Weinberge 
(Zellertal)

Schönau 
(Südwestpfalz)

Karlstal
(Trippstadt)

Teufelstisch
(Hinterweidental)

Blick über 
Wasgau

Blick über 
Donnersberg

Erdekaut
(Eisenberg)

Kuseler Land im 
Frühsommer

Burg Lichtenberg 
(Nordpfälzer Bergland)

Winterliche 
Pfälzerwald

Kloster Hornbach
(Zweibrücken)

Burgruine Wegelnburg
(Schönau)
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PFÄLZESCH FIR UFÄNGER

acheele
Adschee
Babbe
babbelle
babbisch
Bagaasch
Batzel/Bimbes
Bersch
Bettsääscher
Daach
dabber
Dehääm
Dollbohrer
Duwak
Gebräidlde

Grumbeere
Gudsel
gugge
Hällbeere
hann
heid
Herrgottsdierle
Hingel
Huddel
Hutzel
Kerwe
Kligger
kollere
Krabb
Lääwe
luck
Maad/Määd
malad
Middach

iessen
Äddi
Papp
schwätzen
pecheg/fetteg/schmiereg
Famill
Suen/Geld
Bierg
Pissblumm
Dag
séier/zügeg
Doheem
Idiot
Tabak
gebootschte 
Gromperen
Gromperen
Kamell
kucken
Molbier
hunn
haut
Himmelsdéierchen
Hong/Poulet
Ierger/Zodi
Dännenzapp/Dillendapp
Kiermes
Jick
houschten
Kueb
Liewen
labber
Meedchen
krank
Mëtteg

Pfälzesch Lëtzebuergesch Pfälzesch Lëtzebuergesch

Mig
Mores
Morje
ned
Nuddel
nuff
Owend
plärre
plotze
Protsche
Rää
Sackduch
Schees
Schlabbe
schloofe
schoufel
Schmeesi
Schnääges
Schnooge
Schnorres
sefreere
sellemols
Stroos
Stubb
verkliggere
Uffbasse!
Weck
Welschkorn
Wingert
Woi
worres
Worschd
Wutz
Zores
Zwewwle

Méck
Angscht
Muer
net
Suckel
dorobber
Owend
kräischen
fëmmen
Protokoll
Reen
Nuesschnappesch
Kannerkutsch
Schong
schlofen
schlecht/gemeng
Gebeess
Séissegkeet
Mustik
Schnauz
zefridden
deemols
Strooss
Zëmmer
erklären
Opgepasst!
Bréitchen
Mais
Wéngert
Wäin
duercherneen
Wupp/Wurscht
Schwäin
Sträit
Ënn/Zwiwwel
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Christian Heinesch

President

Elektro- an Informatiounstechnik
TU Kaiserslautern

Frank Schmitgen

Vize-President

Maschinnebau
HS Kaiserslautern

Kim Arend

Sekretärin

Chimie
TU Kaiserslautern

Sébastien Unsen

Tresorier

Maschinnebau
TU Kaiserslautern

Charlène Chaudy

Responsabel Representatioun

Biologie
TU Kaiserslautern

DE COMITÉ 2022
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Jeff Beck

Responsabel Informatik

Informatik
TU Kaiserslautern

Kevin Schiltz

Responsabel Event

Betriebswirtschaftslehre (BWL)
TU Kaiserslautern

Eduardo Dinis Roznheski

Responsabel Event

Informatik
TU Kaiserslautern

Nora Thiery

Responsabel Sport

Biologie
TU Kaiserslautern

Alexandre Luong

Cooptéiert

Raum- an Ëmweltplanung
TU Kaiserslautern
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Ben Kiffer

Cooptéierten Éierenpresident

Maschinnebau
TU Kaiserslautern

Tiago Da Costa Duarte

Cooptéiert

Bauingenieurwiesen
TU Kaiserslautern

Li Seyler

Cooptéiert

Bauingenieurwiesen
TU Kaiserslautern

Jessica Moris

Cooptéiert

Chimie
TU Kaiserslautern

Meris Honsic

Cooptéiert

Informatik
TU Kaiserslautern
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The bridge 
to your freedom

Ta carte
Ton compte
Tes avantages

STUDY
Pour les étudiants de 18 à 30 ans
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Eise Stammdësch  huet eng laang 
Traditioun bei eis. Heibäi treffe  mir 
eis all Dënschden  ab 19h00 am 
Witches. D´Petra, dem de Witches 
gehéiert, zerwéiert eis säit enger 10 
Joren  elo, an ass d´Häerzstéck vum 
Witches. Do setze  mer gemittlech 
zesummen an drénken  den een 
oder anere Patt. Am Laf vum Owend 
fannen ëmmer méi  Leit de  Wee an 
eise  Stammcafé, dobäi  kann en ze-
summe  schwätzen  an sech iwwer 
den dach mol haarden Unialldag 
austauschen. Et huet ëmmer een en 
oppent Ouer, fir iwwer Gott a d’Welt 
ze schwätzen.

Falls da mol een Honger huet, muss 
en dofir och net weit lafen, egal ob 
Altstadtdöner oder soss en Lokal 
ass nëmmen  e puer Schrëtt  vum 
Witches ewech. Natierlech setze mir 

net nëmmen de  ganzen Owend 
a schwätze just am Café, et ginn och 
ëmmer déi verschiddenst  Spiller 
gespillt, ob Darts, Flipper oder Ge-
sellschaftsspiller ass fir all Goût 
eppes dobäi.

Souguer en Béierpong-Dësch 
hunn  mir am Witches stoen, also 
wann motivéiert Leit sech fannen an 
de Café net ze voll ass, gëtt och mol 
déi eng oder aner Partie gespillt.

Natierlech sinn  och all déi  Leit 
wëllkomm déi keen Alkohol drénk-
en. An wéi mer all wëssen, vergeet 
Zäit am schnellste wann ee Spaass 
huet, also éier  een et mierkt, sinn 
déi meescht schonn  Heem gaan-
gen. An wann et dann 3 Auer Moies 
ass, gi mir vum Petra virun Dier ge-
heit.

DE STAMMDËSCH
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Mat de Wantereventer wëlle mir deenen neie Studenten d’Méiglechkeet ginn 
den LSK kennen ze léieren an sech am Cercle anzeliewen.

Fir déi Nei ze begréissen, organiséiere mir:

 

Dës weidere bidde mir nach e puer kleng Eventer:

 

Du wëlls gesi wat mir sou alles gemaach hunn? 

Da kuckt eis Video‘en op eisem YouTube Channel! 

WANTEREVENTER
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D’Summersemester ass vollgepaakt mat Aktivitéiten déi sech iwwert d’ganzt 
Semester verdeelen.

Dës Haaptevenementer sinn:

 

Mee et sinn och méi kleng Aktivitéiten déi mir “Cercle-Intern” hunn. Bei deene 
kënne meeschtens 20-30 Leit matmaachen wei zum Beispill:

 

SUMMEREVENTER

IN
TE

RCERCLE

D
E 

ST
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U
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T FIR 1 DAG 
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OU CAN EAT

H
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B
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PONGTOURNO
I

D‘ADRESS VUN EISEM 
STAMMDËSCH

Witches
Steinstraße 26
D-67657 Kaiserslautern
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Op der Studentefoire kënnen zukün-
fteg Studenten, wärend  2 Deeg, 
sech iwwer hir akademesch Zuku-
nft informéieren  an all oppe  Fro 
beäntwert kréien. D’Schüler kënnen 
sech bei de  verschiddensten  Un-
ien, Héichschoulen, Fachrich-
tungen oder  Stied  iwwert all 
Detail informéieren. Op der Studen-
tefoire  kann een dës Informatioun 
aus éischter Hand gewuer ginn.

Nieft de Cerclë sinn och vill Unien an 
aner Héichschoulen aus  der gan-
zer Welt op der Foire vertrueden 
an informéieren iwwert hiert Stu-
dienoffer. Mir sinn natierlech och 
mat engem eegene  Stand op der 
Studentefoire  vertrueden. Bei eis 

kënnt dir iech iwwert déi verschid-
de Studiegäng zu Kaiserslautern 
informéieren an och mol Froen zur 
Stad, Umeldung  op der Uni, der 
Héichschoul, Studenteliewen, etc. 
stellen.

Mer beméien  eis vun all Studieri-
chtung en op eisem Stand dobäi ze 
hunn, fir dass mir iech all Fro beänt-
were kënnen. Falls déi passend Per-
soun  net do sollt  sinn, gi  mir iech 
natierlech den entspriechende Kon-
takt weider, fir dass all Fro beäntwert 
ka ginn. 

Mir géifen eis freeë  wann mir iech 
bei eis um Stand gesinn.

STUDENTEFOIRE

Ingénieurs Méthodes • Ingénieurs Qualité •  
Ingénieurs en automatisme • Ingénieurs R&D

Cebi Luxembourg S.A. • 30, rue J.F. Kennedy • L-7327 Steinsel •  
T +352 33 20 71 • hr.lu@cebi.com

www.cebi.com

Nous engageons ! 
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Beim Student fir 1 Dag kënnen 
Schüler hier zukünfteg Uni besser 
kenneléieren. Eng gutt 20 verschid-
den Unisstied  kenne besicht gi. 
Dobäi gi vun der ACEL Busreesen or-
ganiséiert  fir déi eenzel  Stied  bess-
er kenneléieren, an säit  neistem 
gi des Joer  souguer  Fluchreesen 
ugebueden.  

Dobäi ginn engem Stad an Univer-
sitéit  vun Lëtzebuerger  Student-
en erklärt  a gewisen. Wärend  dem 
flotten Dag gi verschidden  Visitten 
gemaach fir all richteg  Plaz vun der 
Stad  oder um Campus kennen-
zeléieren  wéi zum Beispill  Mensa, 
Auditoire oder administrativ Gebaier. 

Iwwerdeems  kann all Fro  gestalt gi 
déi engem als zukünftege Student op 
der Zong läit. No dem awer laangen 
an informativen Dag gi mir als Of-
schloss dann an eise Stammcafé ep-
pes drénken, fir dass dir dësen och 
direkt kennen kënnt léieren.

Datumer fir de “Student fir 1 Dag” 
leien ëmmer an der Ouschtervakanz. 
Umelle kënnt dir iech um Internetsi-
te vun der ACEL „acel.lu“ ënnert der 
Rubrik “Student fir 1 Dag”.

STUDENT FIR 1 DAG

AC
EL

 S
f1

D
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DE STUDENTEBAL
Vill Leit kennen a freeën sech all 
Joers nees op den ACELs Bal, och 
bekannt ënnert dem Numm “De 
Studentebal”.

2022 ass de Studentebal an seng 21. 
Editioun gaangen. De Bal, den  säit 
2001 stattfënnt a vun der ACEL or-
ganiséiert gëtt, ass en festen Datum 
am Kalenner vun all Student. Tradi-
tionell gëtt de Studentebal ëmmer 
Mëtt Juli ofgehalen. Um Studen-
tebal, den op der Wiss beim P&R 
Bouillon zu Hollerech seng Platz 
huet, sinn de Studentevertrieder 
mat senge Studentencercele ver-
trueden. 

All Cercle  huet säin eegene  Stand 
wou ëmmer  speziell Cocktailen 
ugebuede ginn. Natierlech si  mir 
als LSK och alljoers um Studente-
bal dobäi  an zwar mat eisem Iess-
stand  ob de  mer géint  de klengen 
a groussen Honger eppes hunn.  

Op dësem  Evenement kommen 
all Lëtzebuerger  Studenten  aus 
verschiddensten Unisstied ze-
summen an  verbréngen e schéi-
nen  Owend  zesummen, woubäi 
den een oder anere  Patt ze-
summe gedronk gëtt a bei beschter 
Musek bis an de fréie Moien erage-
feiert gëtt.
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CHRËSCHTFEIER

Zënter ville Jore  gehéiert  Chrëscht-
feier  zu engem groussen High-
light vun eisen Eventer. Dobäi ass 
Chrëschtfeier déi  perfekt Geleeën-
heet dat lescht Joer Revue passéier-
en ze loossen an zesumme bei gud-
dem Iessen an engem Patt en flotten 
Owend ze verbréngen. 
Traditionell kréien  eis Bleuen den 
Owend  och feierlech hiren  Diplom 

vun hirer erfollegräicher Daf iwwer-
reecht.

Nom Iesse  geet  et natierlech  bis 
spéit  an d´Nuecht mat Feieren wei-
der. Déi lescht Joren war  Chrëscht-
feier  am Twenty One, en Restau-
rant  am Rathaus vu  Kaiserslautern 
wou een en herrlechen iwwerbléck 
iwwert Lautern huet.
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Fields of study:
 » Mechanical  & Process Engineering
 » Electrical Engineering & Information Technology
 » Civil Engineering
 » Physics
 » Chemistry
 » Computer Science

We o� er:
 » Internship
 » Bachelor-/ Master-Thesis
 » Direct entry

Find out more about the science, technology, engineering, 
maths and information technology profi les we are looking 
for at : careers.paulwurth.com

We work around the world on pioneering 
green engineering projects. Join us.

#JOINTHEPIONEERS

(Ad) PW HR General - join the pioneers-A5.indd   1(Ad) PW HR General - join the pioneers-A5.indd   1 26/08/2022   09:26:4826/08/2022   09:26:48
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All Joer am Summersemester fënnt 
zu Kaiserslautern eis berühmt Bis-
tropiade statt. 

Dat ass en Turnéier wou d’Member-
en an Equippen zu 2 an 2 an 4 ver-
schiddenen Disziplinne géingteneen 
untrieden: Kicker, Darts, Billard an 
Béier drénken. D’Event fënnt zu Kai-
serslautern am Café Royal statt. 

Eis Bistropiade zitt ëmmer erëm vill 
Memberen un déi zesummen en 
flotten Owend verbréngen. Nieft 
dem géingteneen Untrieden an 
drénken suergt dëst Event ëmmer fir 
eng gutt Stëmmung. D’Zil ass d’Ze-
summebréngen vun den Memberen 
an no engem ganzen Dag Uni den 

Owend an enger frëndschaftlecher 
Ronn auskléngen ze loossen.

D’Gewënner déi insgesamt am bes-
chten  ofgeschloss hunn kréien hier 
Nimm an eisen Pokal aggravéiert an 
dierfen deen een Joer halen bis déi 
nächst Bistropiadesgewënner fests-
tinn. Dee Pokal geet scho säit Joren 
ronderëm dofir ass et eng grouss 
Éier wann säin Numm do aggravéi-
ert gëtt. Déi aner Membere kréien 
awer natierlech och en Diplom wou 
drop steet wei eng Platz si erreecht 
hunn.

BISTROPIADE
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Eemol wärend dem Summersemes-
ter mécht  den LSK eng Kulturrees. 
Ausserdeem, gi  mer och ëmmer  ob 
den en oder aneren Intercercle vun 
engem anere Cercle an enger anerer 
Stad. Eis Kulturrees erstreckt sech nor-
malerweis ëmmer  iwwert en verlän-
gerte  Weekend, soudass  sou wéineg 
Coursë  wéi méiglech  verpasst ginn 
op der Uni/Héichschoul. Op de  ver-
schiddenen  Ausflich kennen sech 
LSK-Membere besser kenneléieren an 
e puer flott Deeg matenee  verbrén-
gen. Dës Joer goung et mam Cercle an 
déi schéin Hansestadt Hamburg. D’Re-
es huet sech iwwer 4 Deeg erstreckt.

Donneschdes Moien si mer mam Zuch 
vu Kaiserslautern op Hamburg gefuer. 
Nodeems mer dann zu Hamburg age-
checkt hunn, gouf am Nomëtte mam 
LSHH eng kleng Tour zu Fouss  du-
erch Hamburg gemaach.  Dobäi hunn 
mir déi schéinsten Ecker vun Ham-
burg gesinn, wéi Speicherstadt oder 
Alster hunn do net dierfte  feelen. No 

der wonnerbarer Tour hunn mir eis 
eng kleng gemittlech Bootsrundfahrt 
gemaach. Owes si mer dunn eng gutt  
Pizza iesse  gaangen  an hunn dobäi 
den Owend ausklénge gelooss.

Freide Moie  gouf eng Tour bei Air-
bus  gemaach, dobäi  goufen eis vun 
eisem Guide all wichteg Informatiou-
nen iwwert déi verschidde  Fligeren 
erkläert. Dono sinn mir dem Miniatur-
wunderland an owes eng Kéier Reep-
erbahn ukucke gaangen.

Samschdes hat jiddereen  seng 
eege  Fräizäit a  konnt sech de Moie 
gestallte wéi en wollt. Nomëttes si mer  
an de Stadpark gaangen an hunn do 
zesummen eng Partie Minigolf gespillt. 
Owes si  mer dunn an en Restaurant 
gaange wou en anscheinend den bes-
chte Burger vun Hamburg kréie soll an 
dono hunn mer eisen leschten Owend 
zu Hamburg nach genoss.
Sonndes si  mir rëm  mam Zuch vun 
Hamburg op Kaiserslautern gefuer.

LSK AUSFLUCH
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Beim LSK kennt de Sport natierlech 
och net ze kuerz. 

Zum Beispill spillt den LSK all Woch 
2x zesummen Fussball, an dat op 
engem Bolzplatz vum Unisport. 
Dës  weidere spillt den LSK bei der 
Uniliga mat, dëst  ass een Tournoi 
vun der Uni. 

Virun 2  Joer huet den LSK déi fenom-
enal 4. Plaz vu 24 Ekippen bei dësem 
Tournoi erreescht.

Natierlech spillt den LSK net nëm-
men  Fussball zesummen, mee och 
z.B.  Beachvolleyball. Do treffe  mir 
eis am Summersemester 1x Woch 
um Terrain vum Unisport a  spillen 

zesummen a  maachen  eis domad-
der och prett fir eisen eegene Beach-
volleyball  Intercercle. Do triede  mir 
géint  Ekippen aus aneren Unis-
tied un.

Ausserdem, gi  mir säit  2 Joer ëm-
mer wärend  dem Summerse-
mester all zweete  Mëttwoch wan-
dere  mat eisem Tour de Lautern, 
hunn mir domadder en neit Event 
an d’Liewe geruff, dat an der Corona 
Zäit entstanen ass.

Mee och am Wanter si mir sportlech 
aktiv an zwar um Tournoi de Noël 
vun der ACEL. Op dësem Tournoi 
spille mir Basketball, Fussball an och 
Volleyball.

LSK SPORT
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INTERCERCLE
Eemol am Joer invitéiere mir all déi 
aner Studentencercelen  op eisen 
Intercercle zu Kaiserslautern. Eis-
en Intercercle gehéiert zu engem 
vun deene gréissten deen et an der 
Form gëtt,  dofir ass dësem besonn-
eschen  Dag bei eise  Memberen en 
festen Datum am Kalenner. Heibäi 
handelt et sech em e Beachvolley-
ballturnéier, deen d’Cercelen aus 
verschidde Stied unzitt, an déi  se 
sech zu Steinwenden géinteneen am 
Beachvolleyball moossen.

De ganzen Dag iwwer trieden 
d‘Equippen op zwee Terraine géint 

eneen un woubäi mir d’Spiller an 
d’Visiteure mat Lëtzebuerger  Béier, 
kale Softgedrénks an eppes Gud-
des vum Grill versuergen. Nodeems 
d’Finall dunn gespillt ass, fuere mir 
alleguer eriwwer op Hohenecken an 
d’Grillhütt am Bësch, wou ee gudde 
Steak vum Grill a selwer gemaacht-
en  Zaloten op déi hongereg Spiller 
waarden. Do gëtt dann och owes op 
eiser Flatrate-Party bis an Nuecht 
era weider gefeiert. Bei der Grillhütt 
besteet och d’Méiglechkeet ze iww-
ernuechten. Moies gëtt et nach eng 
kleng Stäerkung éier d‘Cercelen dann 
den Heemwee untriede mussen.
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MOUTARDE    MAYONNAISE     KETCHUP    ANDALOUSE    BBQ    COCKTAIL    AÏOLI    SAMOURAï

instagram : moutarderie.lu - facebook.com / moutarderie - www.moutarderie.lu
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D’Technesch Universitéit Kaisers-
lautern ass 1970 gegrënnt ginn an 
haut déi eenzeg technesch-inge-
nieurwëssenschaftlech Universitéit 
a Rheinland-Pfalz. Ab den 1. Janu-
ar 2023 wäerten  sech awer e puer 
Saache bei Universitéit änneren, an 

zwar fënnt eng Fusioun tëschent der 
TU Kaiserslautern an der Uni Landau 
statt. Opgrond dësem  wäert  sech 
den Numm vun eiser Uni änneren zu 
“Rheinland-Pfälzische Technische 
Universität Kaiserslautern-Landau”.

• Studiengäng (Campus Kaiserslautern):
Architektur, Bauingenieurswiesen, Biologie, Chimie, Elektro- an Informa-
tiounstechnik, Informatik, Maschinnebau, Verfahrenstechnik, Mathematik, 
Physik, Wirtschaftswëssenschaften, Raum- an Ëmweltplanung, Sozialwës-
senschaften 

• Studiengäng (Campus Landau):
Erzéiungswëssenschaften, Kultur- a Sozialwëssenschaften, Natur- an Ëm-
weltwëssenschaften, Psychologie

• Umeldung:
Wantersemester 15.07 | Summersemester 15.01 

• Semestergebühren: 249,54 €

Wichteg Infoen fir d’Uni:

UNIVERSITÉIT (RPTU)
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• Studentenkaart:  
deng Studentenkaart gëtt souwuel fir d’Mensa, fir d’Bibliothéik wéi och fir 
den ëffentlechen Transport benotzt.

• Nach e puer wichteg Site vun der Uni:  
Den KIS-Office ass eng Plattform, wous du däi  Stonneplang zesummes-
tellen an fir deng Virliesungen umellen kanns. Am QIS kanns de dech fir 
deng Klausuren umellen bzw. ofmellen an deng Notte  gesinn, wéi och 
däi Gebührenkont vum Semesterbäitrag. 

• Besich och eis Website, do fënns de nach méi Infoen iwwert Universitéit 

De ganzen Uni-Campus ass op enger 
Platz konzentréiert a vereinfacht 
soumat d’Orientéierung. Et gi ganz 
vill Aktivitéiten ugebueden sou dass 
et engem wärend dem ganze Joer 
net langweileg gëtt (z.B. Grillen, 
Sport, Fitnessstudio, Uniparty’en 
etc.). All Fachrichtung huet eng Fach-
schaft, eng Grupp aus Studenten, déi 
engem hëlleft wann ee Froen huet. 
Allgemeng huet een op enger Uni 

méi theoretesch wéi praxis-orientéi-
ert Virliesungen, wat hei op der Uni 
awer zimlech am Gläichgewiicht ass, 
well et eng technesch Universitéit 
ass. Et ginn och meeschtens grouss 
Virliesungssäll wou een och mol zu 
100 Studenten (jee no Studiëgang) 
an enger Virliesung setzt. De Kon-
takt zu de Proffe kann deemno méi 
schwiereg si wéi villäicht op enger 
HS, wou d’Strukture méi kleng sinn.
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HÉICHSCHOUL (HS)
Op der Héichschoul zu Kaiserslautern kann een zwee Ofschlëss absolvéieren: 
Bachelor oder Master

D’Studiëgäng sinn op dräi Stied verdeelt, zu Kaiserslautern, Pirmasens an Zwee-
brécken, woubäi déi technesch Studiëgäng zu Kaiserslautern sinn. 

Wichteg Infoen fir d’Héichschoul:

• Studiengäng (Campus Kaiserslautern):
Maschinnebau, Elektrotechnik, Bauingenieurwiesen, Architektur, Bannenar-
chitektur, Virtual Design

• Studiengäng (Campus Pirmasens):
Logistik, Polymerwëssenschaften

• Studiengäng (Campus Zweebrécken):
Betribswirtschaft, Informatik, Mikrosystemtechnik

• Umeldung:
Wantersemester 31.08 | Summersemester 29.02 
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• Semestergebühren: 253,04 €

• Studentenkaart:  
deng Studentenkaart gëtt souwuel fir d’Mensa, fir d’Bibliothéik wéi och fir 
den ëffentlechen Transport benotzt.

De Campus ass schlicht opgebaut an 
d‘Gebaier si méi an der Stad verdeelt. 
D’Klassesäll si momentan an ale Ge-
baier woubäi d’Mensa, d’Bibliothéik 
an d’Studierendensekretariat a ganz 
neie Gebaier sinn. Och hei ginn et wéi 

op enger Uni Fachschaften déi engem 
bäi Studiumsfroe weiderhëllefen. 
D’HS ass meeschtens eng méi prax-
is-orientéiert Héichschoul wou ee 
kleng Klassesäll huet, sou wéi een 
dat och aus dem Lycée gewinnt ass.
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INTER-
VIEWEN
Nom Motto “Erfahrunge si Gold Wert” 
hu mir e puer vun eisen alen Huesen 
iwwer hire Studiëgang ausgefrot.
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ARCHITEKTUR

Wat fir een Ofschloss hues du an 
huet deen dech gutt op däi Studium 

virbereet?

Mat wat fir engen Erwaardungen 
hues du ugefaange mat studéieren 

a si se afëllt ginn?

Wat faszinéiert dech un dengem
Studiëgang?

Wat sinn d’Schwieregkeeten an 
dengem Studiëgang?

Wéi vill Opwand ass däi Studiëgang?

Wéi ass de Studiëgang organiséiert?

Wéi ass d’Verhältnis zu de 
Proffen?

TU Kaiserslautern, 8. Semester

Eng 1ère E. Dat 3D Denken duech 
d’Technesch Zeeschnen ass vu Vird-
eel vir am Ufank bei puer Fächer gudd 
eranzekommen, mee ouni eng 1ère E 
ass dat och alles méiglech. Des wei-
deren hu mir op der E och schonns 
mat Photoshop etc. geschafft, wat 
den Einstieg och schons erliichtert. An 
natirlech gett d’Kreativitiéit weiderhin 
och nach emmer gefuedert. 

Vill verschidden Domainen ze gesinn 
déi och erfëllt gi sinn, wei zB. Holzbau, 
Landschaftarchitektur an och e bës-
sen Innenarchitektur. 

D’Ufanksidee am Kapp déi um Pabeíer 
ausgeschafft gett bis zu engem fäerde-
gen Modell zum Schluss.

Am Ufank sech an all dei verschidden 
Zeecheprogrammer eranzeschaffen 
bis dem Proff däin Layout endlech 
gefällt.

Vill, ganz vill.

Et kritt een eng grouss Aufgab iww-
er d’Semester, déi een zum Schluss 
vum Semester présentéiert. Während 
dem Semester gëtt duerch weider 
Présentatiounen de Fortschrëtt vun 
der Aufgab évalueiert. Et ginn dann 
awer och nach aner Fächer, an dee-
nen dann een Examen ze schreiwen 
ass. 

Mam Proff eigentlech relativ on-
perséinlech,  well hien just bei den 
Zwëschenprésentatiounen dobäi ass, 
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E gudde Rotschlo un zukünfteg 
Studenten:

an just säin Feedback dozou ofgett. 
Mat den Mitarbeiter vun deem Fach,  
huet een dann méi ze dinn, well een 
sech all Woch zesummen setzt, déi nei 
Iddien beschwätzt an um Fortschrëtt 
vum Projet schafft a mateneen disku-
téiert.

Direkt ufänke soubaal een d’Aufgab 
krut, an net waarden bis de läschte 
Moment, soss ginn et Nuetsschichten. 
Sech ëmmer gudd vir ze schaffe wann 
et méiglech ass an mat anere Léit ze-
summen ze schaffen, vir dass een Id-
dien austauschen kann.  
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MASCHINNEBAU

Wat fir een Ofschloss hues du an 
huet deen dech gutt op däi Studium 

virbereet?

Mat wat fir engen Erwaardungen 
hues du ugefaange mat studéieren 

a si se afëllt ginn?

Wat faszinéiert dech un dengem
Studiëgang?

Wat sinn d’Schwieregkeeten an 
dengem Studiëgang?

TU Kaiserslautern, 12. Semester

Ech hunn eng 1ière ingénierie (13ième 
technique générale)  gemaach an a 
mengen Aen ass dat déi ideal Sektioun 
fir spéider eng Ingenieurswëssen-
schaft studéieren ze goen. An deenen 
éischte Semestere stéisst een ëmmer 
erëm op Saachen déi ee schonn eng 
Kéier kuerz am Lycée gesinn huet. Do-
fir ass esou eng technesch orientéiert 
Sektioun genau dat richtegt wann een 
an deem Beräich weider studéiere 
wëll. Dat soll awer net heeschen, dass 
een dat mat anere Sektiounen net 
maache kann.

Well ech mech schonn ëmmer fir 
technesch Saachen interesséiert 
hunn, hunn ech mer vum Maschin-
nebaustudium méi en déiwen Abléck 
an d’Technik a wat alles nach han-
nendru stécht erwaart. Och wann 
een am Ufank vum Studium als éischt 
muss d’Grondlage léieren, sou goufen 
dës Erwaardungen dach am Laf vum 
Studium erfëllt.

Et kritt ee gutt Ablécker an d’Fuer-
schung a wéi eng Komplexitéit hannert 
verschidden Theme stécht. Flott ass 
och, dass een duerch seng Aarbech-
ten an deem Domän eppes bäidroe 
kann. Wat mech och nach faszinéi-
ert huet ass einfach wéi vill Aarbecht 
hannert engem Produit stieche kann, 
d’Plange vun der Fabrik, d’Konstruk-
tioun vum Produit selwer bis hin zur 
Produktioun an deenen eenzele Proz-
essschrëtt.

Am Ufank ass sécherlech eng mat 
deene gréisste Schwieregkeeten 
d’Ëmstellung vum Lycée op d’Uni. Et 
ass een net méi esou encadréiert wéi 
an der Schoul,
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Wéi vill Opwand ass däi Studiëgang?

Wéi ass de Studiëgang organiséiert?

et muss ee vill méi selwer organ-
iséieren a kuken, dass alles klappt. No 
enger Zäitchen huet een sech awer 
un déi Ëmstellung gewinnt. Konk-
ret Schwieregkeete vum Studium ze 
nennen ass net esou evident. Munch 
Fächer si bësse méi schwéier ewéi 
anerer, dat ass awer sécherlech an all 
Studiëgang esou. Bei villen Ingenieurs-
fächer spillt d’Mathe keng onwesen-
tlech Roll, et muss ee kee Matheprofi 
sinn awer domat rechnen, dass een 
net dolaanscht kënnt.

Dat kann een esou net direkt soen. 
Et hänkt oft vun engem selwer of 
wéi vill Opwand ee muss erastiech-
en, Disziplin, Motivatioun, bei deem 
enge geet et mat eemol liesen duer 
deen anere muss et awer scho puer-
mol liesen, an an an. Wat ee soe 
kann ass, dass een hei zu Lautern 
am Maschinnebaustudium net esou 
vill Hausaarbechten huet, wéi dat an 
anere Studiëgäng hei op der TU de 
Fall ass. Doduerch ze soen, dass de 
Studiëgang manner opwänneg wier, 
ass awer sécher och net richteg.

Am Ufank vum Bachelor muss en sech 
mat de Grondlagen auserneesetzen, 
wéi zum Beispill Werkstoffkunde, 
Thermodynamik a Mechanik awer och 
Mathe stinn déi éischt véier Semester 
um Programm. Duerno kann een sech 
eng vun e puer Verdéiwungsrichtun-
gen eraussichen, eben dat wat ee méi 
interesséiert. Et stinn och verschidde 
Labo’en um Programm déi absolvéiert 
musse ginn. Duerno am Master huet 
ee bësse méi Fräiraum. Nierft de Fli-
chtfächer vum Verdéiwer kann een 
nach puer Virliesungen a Labo’en sel-
wer eraussichen. Als Verdéiwung wielt 
een entweder déi aus dem Bachelor
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Wéi ass d’Verhältnis zu de 
Proffen?

E gudde Rotschlo un zukünfteg 
Studenten:

oder awer eng aner. 
D’Bachelor-, d’Studien- an d’Mas-
teraarbecht kann een sech selwer 
eraussichen, ob experimentell, simu-
lativ, konstruktiv oder eng Literaturre-
cherche, dat ass jidderengem selwer 
iwwerlooss.

D’Verhältnis zu de Proffen op der Uni 
ass scho relativ distanzéiert, zemools 
am Ufank wou een zu e puer Honnert 
an der Virliesung sëtzt. Wann ee méi 
konkret Froen huet, kann een awer 
oft de Proff no der Virliesung dorop 
uschwätzen a kritt dann och eng Änt-
wert. D’Virliesunge ginn ëmmer vu 
Mataarbechter vum Lehrstuhl betreit. 
Si bidde Spriechstonnen un an ha-
len och meeschtens d’Übungen. Mat 
deenen huet een da meeschtens méi 
Kontakt. 
Am Master wann d’Virliesunge méi 
kleng ginn ass d’Verhältnis net méi 
esou distanzéiert an et kann een déi 
eng oder aner Diskussioun mam Proff 
féieren. 

Nieft dem Leieren op der Uni soll een 
d’Studenteliewen net ze kuerz komme 
loossen. 
E gesonde Mix aus eppes fir d’Uni 
schaffen an d’Studenteliewe genéis-
sen ass méi wéi empfeelenswäert. 
Hei muss awer jidderee fir sech dat 
richtegt Mëttelmooss fannen.
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BAUINGENIEURWIESEN

Wat fir een Ofschloss hues du an 
huet deen dech gutt op däi Studium 

virbereet?

Mat wat fir engen Erwaardungen 
hues du ugefaange mat studéieren 

a si se afëllt ginn?

Wat faszinéiert dech un dengem
Studiëgang?

TU Kaiserslautern, 11. Semester

Technique générale (ingénerie). Dës 
Klass bereet d’Schüler a mengen Aen 
ganz gutt op een Ingenieursstudium 
fir. Fächer wéi Mécanique a Mathe, 
mee och d’Grondkenntnisser fir mat 
Excel ze schaffen droen zu engem 
gudde Start an de Studium vum Bau-
ingenieurswiese bäi. Wichteg ass, dass 
een eng gutt Basis an der Mathe mat-
bréngt, fir op der TU déi éischt Semes-
ter ze iwwerstoen.

Ech wollt ëmmer scho studéiere goen. 
Dass et Bauingenieurswiese ginn ass, 
louch éischter dorun, dass deemools 
bäi eis an der Schoul gesot ginn ass, 
dass an Zukunft vill Ingenieure gesicht 
géife ginn. Grouss Erwaardungen hat 
ech éischter keng. Ech wollt am Ufank 
virun allem vill nei Leit a menger Unis-
stad kenneléieren an d´Studenteliewe 
genéissen. Trotz allem koum d´Uni 
awer ni ze kuerz.

An mengem Studium hunn ech villes 
iwwert d´Droverhale vun stateschen 
an dynamesche Systemer bäigeléiert, 
wéi och iwwert d´Eegenschafte vun 
de Baumaterialien. Donieft hunn ech 
och an de Baubetriebsfächer geléiert, 
wéi een ënner anerem eng Kosten- an 
Terminplanung mëscht. De Studium 
un sech faszinéiert mech net, ech 
sinn éischter begeeschtert vun deem 
Beruff, ob deen een hei virbereet gëtt. 
Wann een säin Ofschloss als Bauin-
genieur mëscht, huet een ganz gutt 
Beruffschancen. Dëst läit dorun, dass 
de Bauingenieur op ville Platzen age-
sat gëtt. An Ingenieursbüroen, bäim 
Staat als Bauhär oder bei Entrepre-
neuren. 
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Wat sinn d’Schwieregkeeten an 
dengem Studiëgang?

Wéi vill Opwand ass däi Studiëgang?

Wéi ass de Studiëgang organiséiert?

Zousätzlech ass ee seelen de ganzen 
Dag am Büro an et huet ee vill Ofwi-
esslung op senger Aarbecht.

Wat ville Léit am Ufank schwéier fält, 
ass déi eegen Disziplin. Op der Uni ass 
kee méi dee kuckt ob s du am Cours 
bass oder dee freet ob s du deng Hau-
saufgabe gemaach hues. Wann s du 
een Termin ausgelooss hues, dann ass 
dat däi Problem an dem Proff ass dat 
ganz egal. Vun den Fächer hier, ass et 
natierlech net einfach, mee wann een 
de Wellen an d´Disziplin huet, klappt 
dat och.  

Ech géif soen et ass nach ze erdroen. 
Natierlech muss een um Ball bléiwen 
an net ze spéit mat den Hausübungen 
oder der Klausurvirbereedung ufänk-
en, mee et huet een och nach Zäit 
fir niewebäi sengen Hobby’en no ze 
goen. Et ginn ëmmer sou Phasen, wou 
een de ganzen Dag an och Weekends 
fir d´Uni schaffe muss, mee da kom-
men och erëm Deeg wou et e bësse 
méi roueg zougeet. Dat ass dat flottst 
um Studéieren: et kann een sech sel-
wer seng Aarbecht opdeelen an et gi 
bal keng Flichtcouren.

Am Ufank huet ee Grondlagen an 
och deelweis Fächer déi een net in-
tresséieren an déi ee spéider och ni 
méi brauche wäert brauchen. Ab dem 
3. Semester kann ee wielen ob ee 
léiwer «konstruktiver Ingenieurbau» 
oder de Schwéierpunkt «Infrastruk-
tur und Umweltplanung» mëscht. Ech 
hunn mech fir de konstruktiven ents-
cheet. Do huet een dann sou Fächer 
wéi Baustatik, Massivbau a Stahlbau. 
Egal wéi eng Verdéiwung ee wielt, et 
gesäit een ëmmer en Deel vun allem. 
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Wéi ass d’Verhältnis zu de
Proffen?

E gudde Rotschlo un zukünfteg 
Studenten:

Sou huet also dee mam konstruktive 
Schwéierpunkt och Verkehrsplanung 
a Wasserbau an de planereschen och 
ee Semester Statik a Massivbau. Als 
lescht kennt dann nach d´Bacheloraar-
becht. De genauen Oflaf kann een am 
Studienverlaufsplan fannen, deen 
een sech online bäi der Uni erofluede 
kann. Am Master huet een da man-
ner Virliesungen, mee dofir awer méi 
Aarbechten (Studiënaarbechten, Bau-
teilpraktikum) déi ee selbststänneg er-
schaffen muss.

D´Proffen hale just d´Virliesung, do 
kann een dann awer och dee Moment 
selwer seng Froe stellen. Fir Froen zu 
Hausübungen oder der Klausurvirber-
eedung geet een dann éischter zu Hi-
Wi´en (méi al Studenten déi fir d´Uni 
schaffen) oder bei d´Mataarbechter. 
Meeschtens fënnt een ëmmer een 
deen engem seng Froe beäntwerte 
kann.

Ech denken dat wichtegst ass, datt 
een sech selwer näischt fir mëscht. 
Et muss een Disziplin hunn  a selw-
er wëssen ob een net awer nach en 
bësse fir d´Uni schaffe soll,  amplaz 
schonn erëm an de Café setzen ze 
goen.

Ee weideren Tipp dee mir och gutt 
gehollef huet, ass datt s du keng Klau-
sur solls ofmellen, nëmme wëll s du 
Angscht hues se ze schreiwe well se 
schwéier ass. 

Wann s du Zäit hues fir ze léieren, da 
gëff alles fir se ze packen, vläicht geet 
et jo duer mat deem wat s du versta-
nen hues. An et ass ëmmer besser, et 
huet een zum Schluss nach déi ein-
fach Klausuren iwwreg, 



51

dofir schieb déi einfach a konzentréier 
dech op déi schwéier wann s du net 
genuch Zäit hues fir se alleguer ze 
schreiwen. Mee am éischte Semester 
ass dat nach net de Fall.

Wichteg fannen ech et och nach, datt 
een net probéiert, säi Studium als 
Eenzelkämpfer ze packen. Am LSK 
kann een sech bäi engem vun den eel-
ere Studenten Owes um Stammdësch 
mol ee gudde Rotschlo erfroen an déi 
ginn engem gären och hier Ënnerla-
gen, wann een e bëssen Ënnerstëtzu-
ng brauch. Mee och d´Zesummenaar-
becht an den Austausch mat deenen 
aus dengem Semester ass wichteg an 
hëlleft dir oft weider. 

Net alles kann een op der Uni léier-
en a villes léiert een eréischt wann ee 
schaffe geet. Dofir maach esou vill wéi 
méiglech Stagen. Dat hëlleft dir enorm 
an et motivéiert och de Studium erfol-
legräich ofzeschléissen. Zousätzlech 
weess du a wéi ee Beräich du spéider 
wëlls schaffe goen an et gesäit gutt op 
dengem CV aus. 
 
Dat waren elo vill Rotschléi, mee ech 
wollt näischt ewech loossen. Ech wën-
schen dir alles Guddes fir däi Studium 
a bleif um Ball!
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BIOWËSSENSCHAFTEN

Wat fir een Ofschloss hues du an 
huet deen dech gutt op däi Studium 

virbereet?

Mat wat fir engen Erwaardungen 
hues du ugefaange mat studéieren 

a si se afëllt ginn?

Wat faszinéiert dech un dengem
Studiëgang?

Wat sinn d’Schwieregkeeten an 
dengem Studiëgang?

Wéi vill Opwand ass däi Studiëgang?

Wéi ass de Studiëgang organiséiert?

TU Kaiserslautern, 6. Semester

Ech hunn eng 1ère C a fannen, datt 
ech gutt ob mäi Studium virbereet 
war. Déi éischt zwee Semester war 
villes Widderhuelung vum Lycée an 
hunn dowéinst net direkt misste mam 
léieren urappen.

Ech sinn dovun ausgaange, dass ech 
nei Beräicher vun der Bio géif ken-
neléieren an d’léieren haaptsächlech 
ob d’Verstoe géing baséieren. Am 
Endeffekt hunn ech wierklech vill 
Beräicher vun der Bio kënne geléiert 
vun deenen ech nach näischt héieren 
hat a mech faszinéiert hunn. Ech hat 
just net domat gerechent dass sou vill 
auswenneg ze léiere wier.

Mech faszinéiert wéi een déi Saachen 
déi een am Cour léiert herno am All-
dag ërëmfënnt a wéi duerch d’Evolu-
tion aus primitive Liewewiesen ëmmer 
méi komplexer entstane sinn.

Déi gréisste Schwieregkeet ass de 
Pensum vun der ganzer Matière deen 
ee fir d’Exame wësse muss. 

Während der Virliesungszäit geet et 
duer wann ee bëssi léiert fir genuch 
fir d‘Praktika virbereet ze sinn. 
Während der Virliesungszäit muss 
een allerdéngs vill léieren, och mol pur 
Wochen um Stéck. Des weideren ass 
et déi éischt Semester nach méi relax. 

De Studiëgang besteet gréissten Deels 
aus Virliesungen a Praktika. D’Praktika 
kënne souwuel an d’Virliesungszäit wéi 
och an d’Virliesungsfräizäit falen. Am 
Ufank huet een nach vill Niewefächer 
wéi Chimie, 
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Wéi ass d’Verhältnis zu de
Proffen?

E gudde Rotschlo un zukünfteg 
Studenten:

INTERVIEW MAM                       
GRËNNUNGSMEMBER VUM LSK

Wéini hues du zu Kaiserslautern däi 
Studium ugefaangen an wat hues 
du studéiert?

Wat méchs du hautdesdaags?

Mathe a Physik. Réischt méi spéit am 
Studium kommen ëmmer méi Wahl-
fächer.

Am Ufank vum Studium kennt de Proff 
kee perséinlech, well et vill ze vill Stu-
dente sinn an hien och nëmmen seng 
Virliesung hält an dann nees geet. Et 
ass awer no all Virliesung méiglech fir 
bäi de Proff ze goe fir Froen ze stel-
len. Dono, méi spéit am Studium léiert 
ee verschidde Proffe kenne wann an 
deenen eenzele Fachberäicher nëm-
men nach a klenge Gruppe Praktika 
gemaach ginn. 

An d’Übunge goen déi zu de Fächer 
gehéieren.

Marc Linster

Ugefaangen hunn ech mat 20 Joer, 
also am Joergang 80/81 an war relativ 
schnell fäerdeg. Studéiert hunn ech In-
formatik mat Niewefach Theoretesch 
Elektrotechnik, woubäi ech selwer net 
genau weess firwat ech grad dat gew-
ielt hunn. Betribswirtschaft huet mech 
net besonnesch interesséiert, woubäi 
dat am Nachhinnein mat dem wat ech 
elo maachen eng besser Basis gewi-
escht wier.

Ech krut no menger Dokterabescht 
ugeruff fir an enger Firma an Masse-
chusett USA ze schaffen, enplus hunn 
si sech um alles gekëmmert, an hunn 
déi Offer virun 30 Joer ugeholl.
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Wou ass den LSK gegrënnt ginn? 
Wat war Zill vum LSK?

Wat géifs den Studenten haut mat 
op den Wee ginn?

INTERVIEW MAM                       
GRËNNUNGSMEMBER VUM LSK

Wéini hues du zu Kaiserslautern déi 
Studium ugefaangen an wat hues 

du studéiert?

Wat méchs du hautdesdaags? 

Ech schaffen lo säit knapp 9 Joer bei 
EDB (Enterprise DB), deit commer-
cialisations Firma hannert da open-
source Datenbank Postgres ass. 
Ufangs waren em 112 Leit bedeelegt, 
an mëttlerweil sinn et ronn 700 Leit. 
Dat ass fir amerikanesch Verhältniss-
er éischter eng kleng Firma, mee mir 
haten an den leschten 15 Joer grous-
sen Succès. Ons grouss Clientèle sinn 
zum Beispill Kreditkaarten-, Finanz- an 
Regierungsfirmen mee och Deutsche 
Börse.

Ganz genau weess ech dat net méi, 
mee déi eicht offiziell Reunioun ass 
an engem klengen Auditorium ob da 
Uni gemaach gi. D’Iddi selwer ass war-
scheinlech an engem Bistro komm. 
Mir konnten keng Fussballsekipp 
maachen, an dat wollten mir änner-
en. Zousätzlech war och Interesse do 
méi Lëtzebuerger Studenten op Kai-
serslautern opmierksam ze maachen. 
Doropshin sinn mir ob d’Iddi kommt 
den LSK ze grënnen, an sinn och mat 
Broschüren Lycéen gaangen.

Kuriositéit! Et soll en Risiko agoen an 
sou gutt wei méiglech all Geleeënheet 
déi en offréiert kritt unhuelen.

René Weber

Ech hunn Elektrotechnik vun 1980 bis 
1985 studéiert.

Ech sinn Enseignant am Lycée des Arts 
et Métiers zu Lëtzebuerg an ënnerr-
iichten do säit ronn 30 Joer Informatik.   
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Wat war Zill vum LSK? Gouf et Kan-
nerkränkten, Startschwieregkeeten? 

Hätt dir gemengt dass et den LSK 
sou laang géif ginn? 

Hutt der elo nach iergendwellech 
Connectioun zu Lautern?   

Wat géifs den Studenten haut mat 
op den Wee ginn?

Dat ass spontan entstanen, den LSK 
hat als primär Zill d’Uni zu Lëtzebuerg 
bekannt ze maachen, an Feieren all 
organiséiert ze kréien.
Sou gréisser Schwieregkeeten goufen 
et lo keng, mee et war keen wierklech 
do den hëllefen konnt, well dat alles 
nach ganz nei war.

Als Student denks de éier net sou wäit 
an Zukunft, hunn dat also net sou er-
waart. T’ass natierlech flott ze gesinn, 
dass den LSK lo ëmmer nach do ass.

Dass keen méi do den ech ken-
nen, mee ech war nach heiansdo ob 
Lautern den Fussball kucken.

Sou allgemeng soll en sech bewosst 
sinn wat en nom Studium maachen 
well an wei en sech uleeën muss fir 
dat ze erreechen.

Marc Linster René Weber
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WAT STUDÉIEREN EIS 
MEMBEREN?

Bauingenieurwiesen 
(BI); 33%

Maschinnebau (MV); 
18%Informatik (INF); 13%

Architektur (A); 11%

Biologie (BIO); 8%

Raum- an 
Ëmweltplanung (RU); 

7%

Chimie (CHE); 5%

Elektro- an 
Informatiounstechnik 

(EIT); 3%

Wirtschaftswëssenschaft 
(WIW); 2%

Eis Memberen studéieren entweder 
op der “Rheinland-Pfälzische Tech-
nische Universität Kaiserslautern-
Landau” (RPTU) oder op der “Hoch-

schule Kaiserslautern” (HS), woubäi 
d’Studiëgäng haaptsächlech an déi 
verschidden technesch Richtunge 
ginn.

Stand: 2021
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ACEL- De Studentevertrieder

  Mir sinn fir dech do!
  Virun, wärend an no dengem Studium!

INFORMATIOUN
Mam GUIDE DU FUTUR ÉTUDIANT hues du all d’Infoe fir 
de Start vun dengem Studium. Wärend dengem 
Studium steet dir dann DE STUDENTEGUIDE zur Säit. 
De GUIDE DU FUTUR DIPLÔMÉ hëlleft dir fir däin Wee 
an d’Aarbechtswelt ze erliichteren. Dës dräi Broschüren 
fënns du ënner: www.acel.lu/publikatiounen.

Beim STUDENT FIR 1 DAG weise mir dir deng zukünfteg 
Studentestad.

Mir organiséieren DE STUDENTEBAL, dee gréissten 
Open-Air Bal fir Student:innen, ewéi och den TOURNOI 
DE NOËL. Allebéid bréngen déi iwwer 40 Cerclen an 
hier Memberen zu Lëtzebuerg zesummen.

Mir sinn am reegelméissegen Kontakt mat de 
Ministèren an vertrieden deng Rechter an Interessen. 
Mir probéiere fir all potentielle Studenteproblem eng 
Léisung ze fannen an dech beschtméiglech ze beroden.

REPRESENTATIOUN

REGRUPPEMENT

@ contact@acel.lu @acelluxembourg

ACEL - de Studentevertrieder

www.acel.lu

ACEL - de Studentevertrieder
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MERCI  UN E IS  SPONSOREN!
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MERCI  UN E IS  SPONSOREN!
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  Energie fir 
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Mir hoffen datt “de Fësch” dir gehol-
lef huet een Iwwerbléck iwwer eis ze 
verschafen.

Weider aktuell Neiegkeeten, a wéini 
eis nächst Eventer stattfannen, fënns 
du op sozialen Netzwierker oder op 
eiser Internetsäit:

 

Du hues spezifesch Froe wous du 
dem Comité wëlls stellen? Dann 
schréif eis eng PN op Social Media 
oder eng Email: 

Du bass schonn op der Uni oder 
Héichschoul ageschriwwen awer 
d’Semester huet nach net ugefaan-
gen, dann dierfs du roueg schonn 
an eis Facebookmembersgrupp 
bäitrieden:

Du besëtzt keen Auto an wëlls op 
Lautern kommen? Dann trëtt dës 
Grupp bäi:

 Mat beschte Gréiss,
den LSK-Comité

LSK - Lëtzebuerger Studenten 
zu Kaiserslautern

@l.s.k.lu

www.lsk.lu

LSK - Membersgrupp

comite@lsk.lu

LSK - Matfuergeleeënheeten 
Lëtzebuerg - Kaiserslautern

SCHLUSSWUERT
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HALLO UND HERZLICH 
WILLKOMMEN IM 
REICH DER HEXEN

Gästestätte Witches 
Steinstraße 26 • D-67657 Kaiserslautern

Telefon 0631 / 3607253

/witches.kl @witches_kl

FOLLOW US ON

Wir bieten eine große Auswahl an 
Getränken & mit Sicherheit auch jene, 

die es nicht überall gibt.

Neben der Jukebox und einem Flipper 
sorgen auch zwei Dartautomaten für 

reichlich Spaß am Abend!

DIE UHRIGE KNEIPE AN DER ECKE

MIT DEN BESTEN PREISEN

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Do: 15h00 - 01h00

Fr: 15h00 - 02h00 | Sa: 15h00 - 03h00
So: 16h00 - 00h00



66Réalisation en 
Entreprise Générale

Immeuble ZECO pour SECOLUX I  BERTRANGE
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LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU 
KAISERSLAUTERN A.S.B.L.

SCANNT MECH


