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Частичен изглед 
от студентското 
градчеразвитие.  2009 отвори врати 

центърът за експериментална 
биомедицина, носещ името Рудолф 
Вичков, както и новопостоените 
сгради на университетската клиника. 
В студенсткото градче на Хубланд в 
момента тече строителстовото на нови 
сгради с аули и зали за упражнения за 
всички факултети, както и нова сграда 
за природните науки, предназначена за 
бъдещите стажанти. 
Също така през 2009 площта на 
студентското градче беше увеличена 
с 39 хектара. След многобройни 
преустойства, въз основа на 
новоприетите сгради, до 2011 ще 
възникнат множестово от центрове сред 
които център за дидактика и езици, нова 
библиотека, зали за упражнения, както и 
център за теоретични природни науки. 

Цифри и факти
Около 27.000 студенти, сред които 2100 
млади хора от чужбина са записани в 
десет факултета, които могат да бъдат 
причислени към четири големи научни 
области: хуманитарни науки, право и 
икономика, природни и технически 
науки. 10.000 души работят към 
университета и прилежащата клиника. 
Около 3.000 от тях принадлежат към 
научния персонал, 400 са професори.

Традиция и съвремие

История
Университет Вюрцбург, основан 1402г., 
сред  униврситетите с най-богата 
история в немскоговорящите държави.  
Много известни учени, сред които 
Карл Зиболд, Рудолф Вичков и Франц 
Брентано, са били част от историята му. 
До момента 14 носители на Нобелова 
награда са работели тук в различни 
стадий на своята изследователска 
дейност. Един от тях е  Вилхелм Контад 
Рентген, който открива във Вюрцбург 
едноименните  вълни. Харалд Цурхаусен 
получава Нобелова награда за медицина 
през 2008 за откритието, че ракът на 
шийката на матката бива причинен от 
вируси.
Университет Юлиус Максимилиан 
непрекъснато се разраства: от 60те 
години насам се разраства от центъра  
към източния край на града, Хубланд. 
Там възниква потъналото в зеленина 
студентско градче, където в по-голямата 
си част са обединени природните и 
хуманитарни науки, заобиколени от 
студентски общежития. Там се намират 
и университетската библиотека, менза и 
спортна зала и съоръжения. 

Переспективи
Нови специалности и прилив на 
студенти допринасят за постоянното 

Физикът  Вилхелм 
Контад Рентген открива 
през 1895 във Вюрцбург 
лъчи, които по-късно 
биват наречени на 
негово име. Лекция в най-голямата 

аула на университета



Антична гръцка ваза в 
„Martin-von-Wagner” музей

Средиземноморско скалисто 
поле в Ботаническата градина

Серни кристали от 
минералоложкия музей

Факултети и институции

Факултети
• Факултет Католическа теология
• Юридически факултет
• Медицински факултет 
• Философски факултет I:  Исторически,
   филоложки, географски науки и
   културология
• Философски факултет II: философия,
    психология, педагогически и
    обществени науки
• Факултет биология 
• Факултет химия и фармация
• Факултет математика и информатика
• Факултет физика и астрономия
• Икономически факултет

Централни научни институции
• Психологическа консултация
• Ботаническа градина
• Graduate Schools
• Музей Martin-von-Wagner
• Минералоложки музей
• Център Rudolf-Virchow
• Център за изследване на инфенцийте
• Център за преподавателско обучение
• Център за медийна дидактика

Централни услуги
• Университетска библиотека
• Център за компютърно и техническо
   оборудване
• Спортен център
• Езиков център

Вътрешхият двор на „Стария 
университет“ с кулата на 
Neubaukirche



Професор със студенти 
по време на занятие в 
лаборатория

Следване

Специалности
Унивеситет Вюрцбург предлага повече 
от 200 специалности. 
Като бакалавърски или магистърски 
специалности университетът 
предлага: Старият свят, Англинистика/
Американистика, Биология, Биохимия, 
Биомедицина, Химия, Computational Ma-
thematics, Digital Humanities, Европейска 
етнология/фолклор, Евангелиска 
теология, География, Германистика, 
История, Индология, Информатика, 
Католическа теология, История на 
изкуството, Творческа педагогика, 
Химия на хранителните продукти, 
Въздушна и космическа информатика, 
Математика, Математическа 
физика, Системи човек-компютър, 
Модерен Китай/Китайски науки, 
Музикална педагогика, Музикология, 
Наноструктурна техника, Обществено 
право, Педагогика, Психология, Физика, 
Political and Social Studies, Частно 
право, Психология, Романистика, 
Руски език и култура, Специална 
педагогика, Space Science and Techno-
logy, Технология на функционалните 
материали, Икономическа математика, 
Икономическа информатика, 
Икономика. 

Също така в Наносртуктурната 
техника и физика съществуват 
елитни специалности в баварската 
мрежа от партниращи си елитни 

университети. С държавен изпит се 
завършват специалностите Медицина, 
Стоматология, Фармация, Право, както 
и учителските специалности (за всички 
видове учулища с изключение на 
професионалните училища). 
Към тези специалности принадлежат 
придружаващи или специалности за по-
нататъчна квалификация в сферата на 
Експериментална медицина, Европейско 
право и други предмети. Университетът 
предлага също така специалности 
за повишаване на квалификацията: 
психологическа психотерапия и Бизнес 
интеграция (диплома: MBA)

Докторска степен и специализация
Важен елемент от насърчаването на 
млади кадри в университет „Юлиус-
Максимилиан” е възможността за 
нолучаване на докторска степен във 
всички специалности. Интензивно 
подпомагане и допълнителни учебни 
предмети допринасят за придобиването 
на стойностна докторска степен. 
За получаване на докторска степен 
в рамките на специализацията „Uni-
versity of Würzburg Graduate Schools” 
беше създаден за дисертанти от 
всички дисциплини. Това училище за 
академична специализация за науки 
свързани с живота бива подпомагано 
в рамките на инициативата за 
превъзходсто на Германия и нейните 
провинций. 

Koнсултацията 
на студенти е от 
изключителна важност 
в унивеститетската 
библиотека, както и 
всички други служби за 
обслужване на студенти.

Изследване в областа на 
нанотехнологията



Изследвания

Върхови постижения в Германия
и света
В университета съществуват 
многобройни специални 
изследователски области, академични 
лекций и изследователски групи 
финансово подкрепяни от Германската 
изследователска общност. Те са на 
върхово ниво, с което Вюрцбург заема 
първите места сред други Виши учебни 
заведения, независимо от силната 
конкуренция. Университет „Юлиус-
Максимилиан” е един от най-успешните 
университети в Германия. Това се 
дължи на изтъкнати учени и техните 
изследователски центрове, които са 
изградили както за медицински, така 
и за природни и хуманитарни науки. 
Университетът беше пионер при 
създаването на тези центрове, което 
започва още през 90-те години.

Успех в класациите
Класациите потвърждават все по-
често високата класа на университета. 
В областта на природните науки е 
измежду 100-те топ-университети 
в света, в Европа между 30-те най-
добри: до това заключение стигна 
реномираната „Academic Ranking of 
World Universities”.

Като изкючително силни  в 
изследователската дейност бяха 
определени от класацията на центъра за 
университетско развитие психолозите, 
биолозите, химиците, физиците и 
математиците от Вюрцбург.

Университетската клиника
Първокласна медицина и 
изследователска дейност с цел 
здравето на пациента:  това е дивизът 
на университетската клиника. Наука и 
лечение на пациентите са толкова силно 
свързани една с друго, че пациентите 
се възползват от възможно най-
модерните терапевтични стандарти. 
В университетската клиника годишно 
постъпват за стационарно лечение 
около 50.000 пациента. Нов център за 
оперативна медицина беше отворен 
през 2004 година, а 2009 отвори врати и 
новият център за вътрешна медицина.

„Пчела-зарядно“ 
прелива енергия 
на своите колежки. 
Биолози от Вюрцбург 
откриват това 
специализиране при 
пчелите

Разговор между лекар 
и пациент в центъра за 
оперативна медицина 
на университетската 
клиника във Вюрцбург

Операция с 
използване на 
компютърна 
навигация в 
клиниката на 
университета



Международно
Университет „Юлиус-Максимилиан” 
поддържа много партьорства с виши 
учебни заведения в Африка, Америка, 
Азия, Австралия и Европа, както и 
многобройни контакти с институти и 
катедри. 
На студентите във Вюрцбург се 
предлагат разнообразни възможности 
да прекарат част от своето следване 
в чужбина: Те биват освобождавани 
от сравнително високите такси в 
много чуждестранни партньорски 
университети. В отговор на това млади 
хора от партньорските университети 
могат да следват безплатно във 
Вюрцбург.
 
Алумни -програма
За абсолвентите на един университет се 
отвърди названието Алумни. Тези хора 
разполагат с богат опит и допринасят 
много за учащите и техните учители. Цел 
на нашата алумни-работа е да запазим 
този опит в полза на университета и да 
направим възможно тяхното участие 
в университетския живот. Всички 
бивши абсолвенти са поканени да се 
регистрират в портала на университета. 

Отворен към света и 
благоприятен за семейството

Семейство и деца
През 2011 университетът получи 
сертификат във връзка с политиката си 
спрямо  семейството като више учебно 
заведение, което непрекъснато работи 
за подобряването на съвместимостта 
между следване, професионална 
реализация и семейство. Службите 
занимаващи се със семейството 
предлагат информация и консултаций 
отностно темата съвместимост. Те също 
така посредничат при намирането на 
свободни места в ясли или детегледачки, 
а през ваканцийте организират 
целодневна програма за ученици. Освен 
това се поддържа служба за почасова 
грижа на малки деца. 

Университет и икономика
Университетът е важен за икономиката: 
като образователен център на 
младите кадри, особенно в сектора 
на ръководните длъжности и като 
партньор за изследователските проекти. 
Той създава контакти между науката 
и икономиката, за да могат новите 
технологий бързо да намерят своя път 
от лабораторията до предприятията. 
Университетът защитава изобретения 
и изследователски резултати чрез 
издаваните лицензи, както и подкрепя 
свойте учени, когато искат да основат 
собствена фирма.

Магнитен сензор, 
чрез който може да се 
измерва снабдяването 
с вода на разстенията: 
изобретение на 
биоцентъра на 
университета.

Вюрцбург привлича 
студенти от цял свят.

Mалки даца в 
занималнята на 
университета в 
студентското градче на 
Хубланд.



Студентското градче 
през лятото

Сдудентското градче...

Младо и оживено
Университетът и града са свързани 
повече от всякога. При население от 
125.000 души, 34-те хиляди студенти 
на университета, специализираното 
више училище и музикалната академия 
допринасят Вюрцбург да остане млад и 
оживен. 
Градът се намира в хълмист, винен 
регион. През него протича реката 
Майн, която на много места се грижи за 
романтично очарование, като например 
Старият мост над Майн: големите 
каменни фигури, прекрасният изглед 
към градското укрепление и старият 
град- всичко това създава неповторима 
атмосфера. 
 
Живот на брега на реката
Покрай  Майн със свойте широки алей, 
поляни и бирарии протича студентският 
живот на града:  по време на най-
големият в Европа Африка-фестивал, 
провеждащ се край реката, може да се 
добие представа от музиката и културата 
на съседния континент. В края на града 
човек може да зарови крака в пясъка на 
брега или да се наслади на концерт или 
театрална постановка на пристанището 
и неговите плаващи сцени през лятото. 
Всичко това и много повече предлага 
Вюрцбург. Особенно ценен е празникът 

Оживената улица на 
Стария мост над Майн 
във Вюрцбург

Впечатления от студентското градче:
• Вителсбахерплатц: център на
  педагогическото обучение
• Институт за информатика
• Институт за фармация и химия
  (по посока на часовкиковата стрелка)



Концерт част от 
фестивала „ Лято на 
пристанището“

...и градът

UNESCO-културно 
наследство: 
Вюрцбургската 
резиденция

Един от запазените знаци 
на Вюрцбург: градското 

укрепление „Marienberg“

на Моцарт, по време на който, човек 
може да се наслади на „Малка нощна 
музика” в непринудената атмосфера 
градините на Резиденцията.
Центърът на Вюрцбург лесно може на 
се прекоси пеша или на велосипед. В 
града има и достатъчно възможности 
за спорт; трасета за колела, бягане и 
ролери следват протежението на Майн 
или прекосяват лозята. Многобройни са 
и предложенията в спортния център на 
университета:  от Капоейра, през футбол 
и фитнес до подводно ръгби и Йога.

Култура от университета
Университетът е предимство за града 
и  региона и от културна гледна точка: 
концерти на института за музикални 
изследвания или изложби в музеите 
на университета обогатяват културния 
живот.  Литературни четения и рецитали, 
както и други обществени културни 
прояви като например Университет 
за децата, лаборатории отворени за 
ученици и следване за възрастни хора 
са част от програмата. 
Многообразните културни събития и 
възможности за свободното време – 
театър, концерти, фестивали на открито 
и празници на виното, осигуряват 
атрактивната среда за живот и работа на 
Вюрцбург.
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