Praktiniai patarimai

Čia rasite naudingų praktiškų patarimų ką tik į Vokietiją atvykusiems gyventi studentams
Universitetai:

- į profesorius pokalbio metu kreipkitės "Professor ...", laiškuose - "Sehr geehrter Professor/
Sehr geehrte Professorin ...", atsisveikindami pokalbio metu - "Auf Wiedersehen", "Bis zum
nächsten Mal", atsisveikindami formaliuose laiškuose - "Mit freundlichen Grüßen",
neformaliuose - "Mit herzlichen Grüßen", "Liebe Grüße" ir pan.

- į profesorius studijų klausimais kreipkitės tik jų priėmimo valandų metu, prieš tai užsirašę į
sąrašą, jeigu nenumatytos kitos galimybės

- tik atvykę į universitetą kreipkitės į savo kuratorius ir atlikite visus būtinus registracijos
formalumus: užsirašykite į studentų sąrašus, prisiregistruokite užsieniečių tarnyboje

Formalumai, sutartys:

- pasirašinėdami bet kokius dokumentus dėl bendrabučio, studijų ir pan. atidžiai perskaitykite
kiekvieną punktą

- ypač atidūs būkite pasirašinėdami sutartis su mobilaus ryšio operatoriais, pirkdami ką nors
išsimokėtinai, sudarydami sutartis su bankais

Transportas, kelionės:

- vaikščiokite tik pėstiesiems skirta šaligatvių dalimi, antraip susidursite su nepatenkintais
dviratininkais
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- į autobusus lipkite tik per pirmąsias duris, vairuotojui parodydami savo bilietą ir/ar pažymėjimą,
iš autobusų išlipkite pro vidurines ar galines duris

- nevaikščiokite automagistralėmis

- išnaudokite visas galimybes aplankyti visas kaimynines šalis: priklausomai nuo gyvenamosios
vietos galite pigiai įsigyti bilietų dienos kelionėms į Olandiją, Belgiją, Liuksemburgą, Prancūziją,
Šveicariją, Austriją, Čekiją ir pan.

- išnaudokite galimybes pažinti Vokietiją: savaitgaliais susidarykite žmonių grupes iki 5 asmenų
ir keliaukite Vokietijos geležinkelių ("Deutsche Bahn") savaitgalio bilietais ("Schönes
Wochenendticket"), kurie galioja kiekvieną savaitgalio dieną nuo 0.00 val. iki kitos dienos 3.00
val. ir kainuoja 35,- EUR. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.bahn.de

- savaitgalio, taip pat studentų mėnesio ar semestro bilietai galioja tik traukiniuose,
pažymėtuose IRE ("InterRegioExpress"), RE ("RegionalExpress"), RB ("RegionalBahn"),
S-Bahn ("SchnellBahn", "StadtBahn") ženklu, o taip pat miesto transporte: U-Bahn
("Unterirdische Bahn"), Tram ("Straßenbahn") und Bus ("Busse")

- įlipę į traukinį atidžiai pažiūrėkite, kurioje klasėje esate. Studentų bilietai galioja tik 2. klasės
vagonuose. Bauda už važiavimą 1. klasės vagone - 40,- EUR

- Vokietijoje taip pat galite keliauti ir susiradę žmones, keliaujančius visomis kryptimis savo
automobiliais. Daugiau informacijos adresais: http://www.mitfahrgelegenheit.de ir http://www.
mitfahrzentrale.de

Kasdienybė:

- norėdami sutaupyti, eikite apsipirkti į parduotuves ALDI, PLUS, PENNY MARKT (maisto
prekės) arba IKEA (buities prekės)
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- sekite prekybos tinklų akcijas, išpardavimus, vykstančius sausio-vasario ir rugpjūčio-rugsėjo
mėnesiais

- atėję prie kasos pasisveikinkite su pardavėja ("Hallo", "Guten Tag" ir pan.), susimokėję
palinkėkite geros dienos, gero vakaro ar savaitgalio ir atsisveikinkite ("Einen schönen
Tag/Nachmittag/Abend noch", "Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen" ir pan.)

- parduotuvėse, gatvėse, masinio susibūrimo vietose saugokite dokumentus ir piniginę, nors ir
esate Vokietijoje

- bendrabutyje susitarkite su kaimynais dėl bendros tvarkos

- rūšiuokite šiukšles

Laisvalaikis:

- įsigykite padėvėtą dviratį pagal skelbimus. Vokietijoje daug dviračių takų, šaligatviuose jiems
skirtos atskiros juostos, kai kur net atskiri šviesoforai

- kai kuriuose bendrabučiuose yra treniruoklių salės, bendri poilsio kambariai, vakarėliams
skirtos patalpos. Pasinaudokite proga, užmegzkite kontaktus su savo kaimynais

Jei turite daugiau praktinių patarimų, rašykite mums .
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