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Resumé: 

Univerzita Augsburg má sedm fakult. V následujícím podcastu se každá z nich představí a prozradí, co 
se na ní dá studovat. Občas dojde i k diskuzi. 

 

 

Řečník:  Srdečně vítejte na univerzitě Augsburg! Jak již možná víte, dělí se celkem na sedm 
oborů, fakult. Chcete se dozvědět, kde jsou a co se na nich dá studovat? Tak čtěte 
dál… 

Phil.-Soz.: Ahoj, já jsem Filozoficko-sociální fakulta (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche 
Fakultät), ale většinou mi říkají jen Phil-Soz. Sídlím v budově D. Od zastávky tramvaje 
to je na kampusu druhá budova vpravo.  

Člověk by se neměl chlubit, ale já jsem opravdový multitalent. Jsem sportovně a 
hudebně založená a vyznám se i v řadě jiných témat, např. ve filozofii, politice, 
sociálních vědách, pedagogice a médiích. Pokud se chcete o těchto tématech něco 
dozvědět, tak jste u mě na správné adrese. Jsem i u toho, když se chcete na internetu 
na Digicampusu zapsat na přednášky a semináře. Za Digicampus totiž zodpovídá 
Institut médií a vzdělávacích technologií (Institut für Medien und 
Bildungstechnologie), který ke mně také patří. 

Možná byste take rádi věděli, jak je při té vší psychické námaze vůbec ještě možné 
věnovat se sportu a hudbě… úplně jednoduše: patří ke mně totiž také Institut 
sportovních věd (Institut für Sportwissenschaften) a Centrum Leopolda Mozarta 
(Leopold Mozart Zentrum), které se zabývá hudbou. 

Phil.-Hist.: Máš opravdu veliký repertoár, sousedko. Ale také nemůžeš nabídnout a vědět 
všechno. 

Phil.-Soz.: Nikdo nemůže vědět vše, milá Phil-Hist. Milí čtenáři, jistě jste si všimli, že i ve zkratce 
jména mé sousedky je „Phil“. Nemá to ale nic společného s filozofií, nýbrž s filologií, 
tedy s jazyky. Jen se nám krátce představ, milá Phil-Hist! 

Phil.-Hist.: Olla, hello, salut, servus – já jsem Fakulta jazykových a historických věd (Philologisch-
Historische Fakultät). Mé katedry, přednášky a semináře najdete v budově D, stejně 
jako Filozoficko-Sociální fakultu a starou kafeterii (Alte Cafeteria). U mě jste správně, 
pokud se zajímáte o cizí jakzyky a o cizojazyčnou literaturu, o dějiny a evropskou 
etnologii. K těmto tématům Vám mohu nabídnout jednak studium učitelství 
(Lehramtstudiengänge), tak i bakalářské a magisterské studium (Bachelor- und 
Masterstudiengänge). Obzvláště ráda bych také zmínila interdisciplinární magisterské 
studium „Ethik der Textkulturen“, které nabízím společně s univerzitou Erlangen-
Nürnberg. Vedle regulérních přednášek a seminářů pořádám i jiné, např. blok 
přednášek k velkým dílům literatury. 
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Pokud se u mě rozhodnete studovat cizí jazyk, měli byste využít možnost pobýt 
semestr či dva v zahraničí. Je to nejlepší způsob, jak získané znalosti procvičit a 
zdokonalit. A že přitom take poznáte novou zemi a nové lidi, jistě nemusím 
zdůrazňovat. Semester v zahraničí mohu pouze doporučit! 

Informatika: To je pravda, kolegyně… a pokud chtějí Vaši studenti o svých zkušenostech 
poreferovat na internetu, ale neví jak, protože se moc nevyznají s počítači, mohou 
navštívit mě… 

Phil.Hist.: Paní kolegyně, nikdo se v počítačích nevyzná lépe než Vy! 

Informatika: Děkuji za poklonu… Ale jsem nezdvořilá – úplně jsem se zapomněla představit! To 
musím hned napravit: Dobrý den, já jsem Fakulta informatiky (Fakultät für 
angewandte Informatik) a skládám se ze dvou institutů. Institut informatiky (Institut 
für Informatik) naleznete v budově N. To je ta šedo-zelená budova za menzou. 

Také ke mně patří Geografie  (Geographie). Ta je u Filozoficko-sociální fakulty a u 
Fakulty jazykových a historických věd v budově D a nabízí studium geografie v rámci 
učitelství a v rámci bakalářského a magisterského studia. Když milá  Phil.Hist. řekla, že 
se v počítačích nevyzná nikdo jiný tak dobře jako já, tak to nejspíš myslela na mé 
magisterské studium. To totiž patří – jak před nedávnem vyšlo ve srovnávacím 
hodnocení  - k nejlepším v Německu. 

Právní vědy: A ten, kdo se tak dobře vyzná v počítačích, nemusí dodržovat zákony? 

Informatika:  Tomuto předsudku musím rozhodně odporovat. To je jako s nožem. Můžete s ním 
připravit něco k jídlu, ale také i někoho zranit ba dokonce zabít. My bychom s našimi 
znalostmi počítačů rádi přispěli k technickému pokroku. Ale vy jako znalec zákonů se 
dozvíte pouze o případech, kdy se někdo rozhodne těchto znalostí zneužít a uškodit 
tím druhým… 

Právní vědy: Na tom něco je. Já jsem mimochodem Fakulta právních věd (Juristische Fakultät). 
Pokud mě chcete najít, musíte přejít přes můstek u jezírka (Uni-See), vyjít schody a 
pak ještě ujít pár kroků k náměstíčku s umělecky uspořádanou kašnou. Na pravé 
straně pak najdete i mě, přesněji řečeno v budově H. Pokud se zajímáte o trestní 
právo, civilní právo, zákony vztahující se k životnímu prostředí a podobná témata z 
oblasti práv, obraťte se na mě. Studium u mě můžete zakončit státní zkouškou, ne 
tedy jako bakalář nebo magistr. Na kopci nejsem mimochodem sama, nýbrž ještě s 
Fakultou hospodářských věd. Nechcete nám o sobě říci pár vět, paní kolegyně? 

Hospodářské vědy: Dobrý den, já jsem Fakulta hospodářských věd (Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät), krátce Wiwi. Sídlím stejně jako má kolegyně na kopci uprostřed kampusu, 
ne ale vpravo, nýbrž vlevo v budově J. V budově K, hned vedle, jsou mé přednáškové 
sály. Můj největší přednáškový sál a zároveň největší sál univerzity se ale nenachází 
na kampusu, nýbrž v Sigma Technoparku, který je v blízkosti zastávky tramjave 
„Fachoberschule“, pěšky zhruba čtvrt hodiny od univerzity. Mé tři tématické okruhy 
jsou nauka o podnikovém hospodářství (Betriebswirtschaftslehre nebo také BWL), 
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nauka o národním hospodářství  (Volkswirtschaftslehre neboli VWL) a teorie 
hospodářství (Wirtschaftstheorie).  

Ze studijních oborů, které se u mě dají studovat, stojí obzvláště za zmínku „Finance & 
Information Management“, který patří k síti elitních oborů Bavorska a který podporují 
renomované společnosti. Na univerzitě Augsburg máme také obor hospodářská 
matematika (Wirtschaftsmathematik). Ale ta ke mně nepatří, i když má v názvu slovo 
„hospodářství“… 

Matematicko-přírodní vědy: …ta patří totiž ke mně. Dobrý den, já jsem Fakulta matematicko-
přírodních věd (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät). Můj Institut 
matematiky (Institut für Mathematik) se nachází v budově L u jezírka. K Institutu 
fyziky (Institut für Physik ) se dostanete nejlépe od zastávky tramvaje „BBW/Institut 
für Physik“. U mě studují budoucí učitelé fyziky a matematiky, nabízím ale také 
bakalářské a magisterské studium fyziky (Physik), matematiky (Mathematik) a 
materiální vědy (Materialwissenschaften). Hrdá jsem především na elitní magisterský 
obor „Advanced Materials Science“, který nabízím ve spolupráci s univerzitou 
Mnichov. V oblasti výzkumu a rozvoje jsme mohli již oslavit mnohé úspěchy, např. v 
molekulární fyzice (Festkörperphysik ) a nanotechnologie (Nanotechnologie). Na  
budování úspěchu  spolu se studenty spolupracuji i se zahraničními univerzitami.  

Katolicko-teologická fakulta: Jen při svých kalkulacích a důkazech nezapomeňte, jak krásné je boží 
dílo! 

Matematicko-přírodní vědy: Nebojte. Sice chceme a můžeme objevit a vysvětlit vzájemné vztahy v 
přírodě, ale přesto se nejspíš nikdy nedozvíme, proč existují, jak vůbec došlo ke 
vzniku Vesmíru, Země a tím i člověka. Klidně tomu říkejte „Bůh“. Na to jste přece 
expertka, nemýlím-li se. Jen se nám také krátce představte! 

Katolicko-teologická fakulta: Pozdrav pánbůh, já jsem Katolicko-teologická fakulta (Katholisch-
Theologische Fakultät), ta ze čtvrtého patra budovy D. Můj repertoár zdaleka není tak 
malý. Jak již prozradilo mé jméno, vzdělávám budoucí učitele náboženství a duchovní. 
Studium u mě ale můžete zakončit nejen jako učitel nebo diplomem, nýbrž také jako 
magistr(a). Hrdá jsem především na můj interdisciplinární magisterský obor Etika 
životního prostředí (Umweltethik). U mne na Vás čekají semináře k různým klíčovým 
tématům, např. k dějinám církve (Kirchengeschichte), církevnímu právu 
(Kirchenrecht), teorii morálky (Moraltheologie) a sociální etiky (Sozialethik). Slova 
„morálka“ a „etika“ Vám také jistě již prozradily, že se zabývám otázkami 
mezilidských vztahů. Pro mé studenty, kteří se setkávají v rámci tzv. Fachschaft (= 
sdružení studentů jednoho oboru), je proto velice důležité podporovat vzájemné 
soužití. 

Řečník: Tak nyní už víte, co Vám jednotlivé fakulty mohou nabídnout. Pokud se chcete 
dozvědět více, navštivte www.uni-augsburg.de! 
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