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We are a truly pioneering law firm. Through 
seamless teamwork, we span jurisdictions, 
cultures and languages. Working together, 
we offer incomparable legal expertise. It’s this 
sense of collaboration that sets us apart.
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Léif (zukünfteg) Studentinnen an Studenten,
 

De Schrëtt vum Lycée op d’Uni ass net  ëmmer einfach mee keng Angscht 
d’Studenteliewen ass guer net esou schlëmm. 

Et geet eng nei Aventure un, a bei deier wëlle mir iech gären ënnerstëtzen, 
dofir hun mir dëse flotte Guide opgestallt fir Äntwerten op déi éischt 
elementar Froen ze ginn, wei een déi verschidden administrativ Hürde 
meeschtert fir sech op da Uni unzemellen oder wei een sech am beschten 
uleeë muss  fir eng Wunneng ze fannen. 

Mee mir hëllefen net nëmme mat deenen administrative Froen, mee hëllefen 
och beim Start an d’Studenteliewen. Mier sti bereet fir op eventuell Froen 
eng Äntwert ze ginn. 

Dëse Guide kann natierlech just en éischten Abléck an déi wonnerschéi Staat 
Stroossbuerg ginn, en soll eng Starthëllef fir d’Liewen zu Stroossbuerg sinn. 
De Comité vun da ALUS steet zur Verfügung fir all weider Informatiounen a 
Froen, eng Mail un contact@alus.lu geet schon duer. Ech hoffen dëse Guide 
kann iech schon a puer Froe beäntwerten an iech dovun iwwerzeegen an 
dës schéi Staat studéieren ze kommen. 

An dem Sënn wenschen ech iech en gudde Start op da Uni a freeë mech iech 
am September als neien ALUS Member op eisen Evenementer begréissen 
ze däerfen. 

Bis zu Stroossbuerg!

 
Nadja POENSGEN, Président

VIRWUERT
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ALUS ass d’Ofkierzung fir “Association des Luxembourgeois aux Universités de 
Strasbourg”. Och wann den Studentencercle schonn eng Geschicht vun iwwer 40 Joer 
huet, sou besteet säi Status vun der A.s.b.l. awer réischt säit 1990. 

D’ALUS huet sech schonn ëmmer als Ziel gesat de neie Studentinnen a Studenten ze 
hëllefe fir sech méi einfach an hirer neier Heemecht erëm ze fannen an sech besser 
ze integréieren. Dofir bidd d’ALUS dir och vill verschidden Aktivitéite während dem 
Joer a probéiert währenddeems, dass du séier aner Lëtzebuerger an/oder Fransouse 
kenneléiers. 

Ausserdeem informéiert d’ALUS seng Membere regelméisseg iwwer Aktivitéiten, Baler 
an Events, déi zu Stroossbuerg mee och ausserhalb mat eventuell anere Studentecerclen 
stattfannen. Hal och du dech um Courant iwwert déi neisten Aktivitéiten andeems 
de onse Website alus.lu besichs, eist Maskottchen, de Storchi, um Facebook adds 
(facebook.com/de.storchi) oder eis Säit (facebook.com/alus67) likes!  

   

WAT ASS 
D’ALUS

CONTACT  contact@alus.lu
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MON LOOK

JE N’ÉTUDIE PAS

uniquement

Avec axxess UNIF, vous profitez d’une carte VISA Classic, d’une carte 

de débit axxess valable partout en Europe, de solutions de 

financement pour vos études et de multiples autres avantages. 

Pour garder votre look et faire de vos études une réussite.

Pour les étudiants de 18 à 30 ans : conditions et infos sur axxess.lu

 

UNIF
100#% JEUNE. 100#% VOUS.

Compte Numéro 

Carte Numéro

Expire Fin

SCHMIDT JIL

LU11  2222  3333  4444  5555

02/20

654321

BANQUE ET

CAISSE DʼEPARGNE DE LʼETAT

LUXEMBOURG



Eise Programm fänkt mat eisem 
Rallye de découverte un, wou mir 
deenen néien Stroossbuerger eis 
wonnerschéin Staat weisen an hin-
nen andeems och d’Méiglechkeet 
ginn fir sech ënnerteneen kennen 
ze léieren.

 Dono starten mir richteg lass mat eisem Fräibéier. Hei treffen sech dann déi nei an déi 
al Studenten, an no e puer Béier fällt d’Integratioun vun de neie Memberen scho vill méi 
einfach. Hei kanns du dech och als neie Member bei eis aschreiwen! Fir 10 Euro bass du 
dann offizielle Member mat der originaler Memberskaart vun der ALUS déis du nach de 
selwechten Owend vun eis kriss. Natierlech kriss du awer och eng Memberskaart op all 
eisen aneren Eventer, déi mir nom Fräibeier organiséieren, ze kafen.

Weider geet et dann mat der Tournée de la Soif, wou mir duerch déi beléifsten 
Studentecaféen ginn fir ze kucken wou een de beschte Béier zum beschte Präis kritt.

Mëtt November organiséieren mir eis Tarte-Flambée Intercercle, wou nët nëmmen eis 
Stroossbuerger Memberen deelhuelen, mee och aner Lëtzebuerger Studenten aus anere 
Stied.  

D’Joer huet meeschtens säin Ofschloss 
mat der säit Joerzéngten traditioneller 
Route du Vin, wou mir virun der 
Examenszäit een Dag mat eise Memberen 
duerch den Elsass fueren an déi 
verschiddenste Wäiner schmaache ginn. 

Natierlech hu mir och nach vill aner Eventer, 
wei z.B. D’Visite vum Europaparlament, 
Quiz- a Poker- owend’er, Beerpong, 
Tournée de la faim, Bowling, Partyboot, 
etc. an mir sinn oft bei aner Intercerclen 
dobäi Dir gesidd, bei der ALUS ass fir 
jiddfereen eppes dobäi!

L’ALUS vous propose… 

à vous de choisir!
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Stroossbuerg läit am Elsass am 
Osten vum Frankräich an ass eng 
vergläichsweis relativ kleng Stad: 
hir Fläch bedréit 78 km2 an se 
zielt ongeféier 280 000 Awunner, 
dovunner 45 000 Studenten. D’Ill, e 
Niewefloss vum Rhäin, leeft queesch 
duerch d’Stad a prägt virun allem den 
Aalstadquartier, d’Petite France. De 
Mëttelpunkt vum historesche Stadkär 
ass ouni Zweiwel d’Cathédrale Notre 
Dame, déi een mat hiren 142 m 
praktesch vun iwwerall aus gesäit.
 

Eng aner schéi Plaz ass d’Place 
Gutenberg direkt bei der Kathedral. 
Hei ronderëm fënnt ee vill Café’en a 
Brasserie’en déi eng ganz Gamme vu 
selwer gebrauten an auslännesche 
Béier’en ubidden; wann’s de bis elo 
Béier net sou gären has, wäerts 
de deng Meenung do sécher séier 
änneren.

Stroossbuerg huet awer och méi 
ze bidden wei de liewegen Alstad-
Quartier. 

BIENVENUE À



Wann’s de gären bësse spadséire 
gees oder dech einfach just op enger 
Wiss sonne wëlls, dann bass de am 
Parc de l’Orangerie oder am Parc de la 
Citadelle genee richteg. 
Stroossbuerg als Carrefour de 
l’Europe spillt eng grouss politesch 
an sozial Roll. D’Stad ass Haaptsëtz 
vum Conseil de l’Europe, vum 
Europaparlament an dem Palais des 
Droits de l’Homme.  

D’Stad am Elsass regroupéiert och 
eng riesen Unzuel un auslänneschen 

Studenten: sou ginn et och lauter 
sougenannten Erasmus-Bars, wou 
Austauschstudenten aus aller Welt 
openeen treffen an flott Soiréeën 
feieren. Dat mécht Stroossbuerg zu 
enger immens multikultureller Stad, 
an där een ganz vill nei Mënschen an 
Kulturen entdecken kann. 

An der Chrëschtdagszäit verwandelt 
sech di ganz Stad an en eenzegt 
Liichtermier fir de berühmte Marché 
de Noël, dee scho säit 1570, Millioune 
Leit aus aller Welt unzitt.

STRASBOURG
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D’Université de Strasbourg (UdS) ass 
2009 duerch d’Fusioun vun den 3 
Stroossbuerger Uni’en Louis Pasteur, 
Marc Bloch an Robert Schuman ents-
tanen. Se ass am ganzen op 6 Cam-
pus’en verdeelt an zielt momentan 
méi wei 42 000 Studenten, wat se zur 
gréisster Uni an Frankräich mécht. 

D’UdS zeechent sech virun allem du-
erch hir Ouverture, hir europäesch 
Identitéit an duerch hir Reconnais-
sance op internationalem Niveau aus. 
D’Uni ass och bekannt duerch hir vill 
verschidden Centres de Recherches, 
wei z.B. den CNRS, den INSERM an 
den INRA. Ausserdeem hunn op der 
UdS 3 nach lieweg Nobelpräisträger 
studéiert !

STUDIEN &
INSCRIPTIOUNEN

STUDIEGÄNG

D’UdS bidd de Studenten eng grouss 
Unzuel u Studiegäng un, dorënner ziel-
en ënner anerem :

ART, LETTRES, LANGUES 
Arts visuels, arts plastiques, arts appli-
qués et design, arts du spectacle, mu-
sique, langue et inter culturalité, sciences 
du langage, langues littératures et civilisa-
tions étrangères, langues étrangères appli-
quées, lettres classiques et modernes 

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, 
SCIENCES POLITIQUES 
AES, comptabilité, management, adminis-
tration publique, collectivités territoriales, 
commerce, communication, droit, écon-
omie gestion, mathématiques économie, 
sciences politiques

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Archéologie, histoire, histoire de l’art, 
démographie, ethnologie, géographie, 
 aménagement, philosophie, psychologie, 
 sciences de l’éducation, sociologie, jour-
nalisme, sciences sociales, sciences et 
techniques des activités sportives, théolo-
gie catholique, théologie protestante. 

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 
Médecine, odontologie, pharmacie, chimie, 
matériaux, mathématiques, informatique, 
physique, sciences pour l’ingénieur, sci-
ences de la terre et de l’environnement, 
sciences de l’univers, sciences du vivant 

UNIVERSITE DE STRASBOURG

Du wells méi Infos iwert d’Uni? Dann klick dech eran op unistra.fr! 9
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STUDIECYCLEN

De franséischen Unis- an Héich-
schoulsystem ass dem Bologna-Proz-
ess ugegliedert an ëmfaasst 3 Cyclen: 
D’Licence (an anere Länner Bachelor 
genannt), de Master an den Doktorat. 
D’Längt vun de Studien variéiert jee no 
Schoul an Aart vu Studium.  

LICENCE (BAC +3)
D’Licence ëmfaasst 6 Semesteren, 
also 3 Joer Studium. Studenten mat 
engem BTS, DUT oder DEUST kennen 
no 2 Joer Studium eng Licence profes-
sion-nelle ufroen, déi 1 Joer dauert.

MASTER (BAC +5)
No der Licence kennen d’Studenten 
e Master-Diplom maachen, deen en-
tweder op eng Weiderbildung an der 
Recherche virbereet oder op eng héich 
qualifizéiert Ausbildung zréck gräift. 
De Master ëmfaasst 4 Semesteren (2 
Joer).

Doktorat (Bac +8)
D’Studenten mat engem Mas-
ter-Diplom kënne sech an den Dok-
torat aschreiwen, sief dat fir sech 
(haaptsächlech) an der Recherche 
oder am Beruff weider ze bilden. Den 
Doktorat dauert am Ganzen 3 Joer.

INSCRIPTIOUNEN

Précandidature : spéidstens bis Enn 
Abrëll
Fir als Lëtzebuerger op der Uni 
Stroossbuerg studéieren ze kënnen, 
musse e fir d’éischt eng Précandidature 
op der Internetplattform post-bac 
(http://www.admission-postbac.
fr) an/oder ARIA (aria.u-strasbg.fr) 
maachen. 

Soubaals de dech  als neien Utilisateur 
ageschriwwen hues an dech mat 
denge neien Zougangsdaten ageloggt 
hues, kanns de op deem Site deng 
gewënschte Studiegäng an dene 
verschiddene Fakultéiten vun der Uni 
uginn. Dës Studiegäng kanns de je no 
denge Prioritéiten am Volet 
« 5-Précandidatures » uerdnen.

Soubal deng Studiewënsch vun der 
Uni validéiert gi sinn, kriss du eng Mail 
geschéckt an op der Plattform ARIA 
Bescheed gesot. An der Mail befanne 
sech deng Zougangsdaten fir d’In-
scriptioun op der Uni.

Inscriptioun : ab Mëtt Juli
Fir déi « richteg » Aschreiwung op der 
Uni gees de op den Internetsite 
inscriptions.unistra.fr. Ënnert dem 
Link « Première inscription » musst 
der dann är Zougangsdaten aginn an 
der Démarche nogoen. D’Frais de sco-
larité kënnt dir per Internet (Visa) oder 
an ärer Scolaritéit bezuelen.
Bei eventuelle Schwieregkeeten oder 
Problemer (z.B. Nët-Unerkennung vun 
ärem Diplom, angeblech limitéiert Pla-
zen op de Fakultéiten, etc.)  rode mir 
iech direkt iwwer Telefon Kontakt mat 
ärer jeeweileger Fakultéit opzehuelen.
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la belle 
vie à 
Strasbourg

Stroossbuerg ass mat enger direkter 
Zuchverbindung u Lëtzebuerg einfach a 
séier mam Zuch ze erreechen. 

Den Trajet vun der Direktverbindung dauert 
ongeféier 2 Stonnen an neierdéngs mam 
TGV 1Stonn 30 min, jee no Auerzäit sinn 
d’Tariffer méi oder manner deier. 

 De Studenten déi mam Zuch wëlle fueren 
rode mir sech eng mKaart (déi een als 
Student gratis an der Mobilitéitszentral ze 
kréien ass) an eng ‘Carte Jeune’ (50 Euro/
Joer) vun der SNCF unzeleeën, vu dass all 
Student deen am Frankräich studéiert vun 
enger Reductioun ka profitéieren an mat 
enger mKaart den Trajet um Lëtzebuerger 
Territoire net mat muss bezuelen. 

Sou bezilt e Lëtzebuerger Student fir en 
Ticket Lëtzebuerg (Grenz) - Stroossbuerg 
mol 23,20 Euro (‘période blanche’), 
mol 18,20 Euro (‘période bleue’), jee no 
Auerzäit. 

Fir méi genee Informatiounen kanns du um 
Guichet vun der CFL an der Stad nofroen,  
fir méi genau Infoen wat d’Tariffer am 
Frankräich ugeet kanns du op voyages-
sncf.com nokucken.

Fir d’Studenten déi léiwer bei engem 
am Auto wëlle matfueren (Trajet +- 2.5 
Stonnen), bidde mir e spezielle Service 
un : eise Facebook-Grupp Matfuer-
gelegenheeten Letzebuerg-Strooss-
buerg (facebook.com/groups/Matfuer 
gelegenheeten) erlaabt de Studenten 
Offeren an Demanden ze posten fir dann 
een oder méi Studenten mat ze huelen 
oder vun anere Studenten matgeholl ze 
gin. An der Reegel gëtt 10€ gefrot fir mat 
engem matzefueren.

Mëttlerweil fiert Flixbus a Co vu Lëtzebuerg 
op Stroossbuerg an zreck, allerdéngs nach 
zu onreegelméissegen Zäiten. Dee Bus 
ass allerdéngs mat 16-25€ méi bëlleg wei 
den Zuch. Den Trajet dauert 3 Stonnen.

Stroossbuerg huet een efficacen Tram- a 
Bussystem deen och d’Regioun ronderëm 
d’Stad deckt. D’Tariffer fir en Aller simple an 
en Aller-Retour sinn 1,70 resp. 3,40€. Solls 
de lo all Dag mam Tram oder mam Bus 
fuere missen, rode mir der en Abonnement 
ze maachen (26,60€ de Mount) Fir weider 
Informatiounen gees de am beschten op 
de Site vun der Compagnie des Transports 
Strasbourgeois :www.cts-strasbourg.fr.
 
 Dir wäert séier mierken dass d’Leit zu 
Stroossbuerg vill mam Vëlo fueren, well 
dëst oft de séiersten Transportmëttel ass 
fir vun A no B ze kommen. Op leboncoin.
fr fënns de eng grouss Offer u Vëlo’en 
zu Stroossbuerg zu engem soziale 
Präis ; ausserdeem ginn puer Mol d’Joer 
sougenannt « Foires à vélo » an der Stad 
organiséiert, wou een e gudde Velo fanne 
kann.

TRANSPORT
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Wei quasi ganz Frankräich ass och 
Stroossbuerg bekannt fir seng Kichen. Dee 
wuel bekanntsten an traditionellste Plat 
aus dem ganzen Elsass ass ouni Zweiwel 
Tarte flambée, déi ee quasi an all Eck an der 
Stad fënnt. Déi bekanntste Restauranten 
fir ‘Flammekueche’ sinn de Flam’s (29, rue 
des Frères) an « Au Brasseur » (22, rue des 
Veaux). 

Natierlech huet Stroossbuerg vill méi 
ze bidden ewéi nëmmen Tarte flambée. 
An der Cloche au fromage (27, rue des 
Tonneliers) kritt een vun der Raclette bis 
zur Kéisfondue alles wat mat Kéis ze dinn 
huet. Well Stroossbuerg esou multikulturell 
ass ginn et nach eng Hällewull vun aneren 
Restaurant’en, vun der traditioneller 

Elsässescher Kichen bis zum Asiat ass wierklech alles vertrueden. De Choix ass also 
riseg an et kann een ëmmer rëm Neies entdecken.

Zu Stroossbuerg ginn et natierlech och Restauranten fir d’Studenten déi fir e gudde Präis 
ganz Menuen proposéieren. A ganz Stroossbuerg ginn et 9 „Restos U“ an 6 Cafeteria’en 
déi vun der CROUS (centre régional des 
oeuvres universitaires et scolaires) geféiert 
ginn. 
Op der Studentekaart kennen d’Studenten 
e bestëmmte Montant Suen dropsetzen 
deen se an den 9 Restauranten fir d’Iessen 
benotze kënnen. Fir nëmmen 3,25 Euro kritt 
een eng Entrée, en Haaptplat, Kéis, Bréitchen 
an en Dessert. Mee och Sandwichen an 
Zaloten kann een mat der Studentekaart fir 
e bëllege Präis kafen. Fir méi ausféierlech 
Informatiounen iwwer d’Offeren an 
d’Präisser vun de verschiddene Restos U 
kanns du op crous-strasbourg.fr nokucken!

RESTAURATIOUN

Wéi s du sécher scho gemierkt hues leeft 

zu Stroossbuerg villes nët ouni deng Stu-

dentekaart. Wéi deng Kaart genau funk-

tionéiert kriss de gewisen op 

passcampus.fr!
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Well d’Studentelierwen jo bekanntlech 
net nëmmen aus Léiere besteet, gi mir 
dir an dëser Rubrik e klengen Abléck an 
d’Stroossbuerger Nuetsliewen.

Stroossbuerg ass vollgepaakt mat ug-
esote Caféen a Bars, déi net nëmmen ën-
ner Lëtzebuerger Studenten beléift sin. Als 
puer Beispiller vu Caféen wou mir ons Ak-
tivitéiten organiséieren hunn mer den Au 
Zouave (Place Saint-Nicolas-aux-Ondes), 
der «Brasserie Au Télégraphe» (59 Rue de 
Zurich) an den Korrigan (20, rue du vieux 
Marché aux grains). 

Wien es genuch vu lëtzebuerger Béier huet 
an emol eppes anescht probéiere wëll, 
deen ass an der Académie de la Biére (17 
rue Adolphe Seyboth) oder am Les Frères 
Berthom (18 rue des Tonneliers) genau 
richteg : op deene Plazen kritt een déi ver-
schiddensten Zorte Béier aus aller Welt ze 
schmaachen, vun däitschem Weißbier bis 
zum belsche Lambic ass alles vertrueden. 

Wéi all grouss Stad ass Stroossbuerg 
och Heemecht vun allerlee Irish Pubs. 
Déi beléifsten ënnert deene Leit déi gäre 
mol en Owend mat Kollegen, Fussball an 
Guinness verbrénge wëllen sinn den Irish 
Pub (13 rue Vauban), de Molly Malone’s 
(Place d’Austerlitz) an de O’brians Irish 
Pub (Place Saint-Nicolas-aux-Ondes). 

Fir déi Leit déi kee Fan vu Béier sinn ass 
natierlech och gesuergt. 

Am Alchimiste (3 rue des Sœurs) hues du 
e riese Choix u Cocktailer, mee natierlech 
bidden déi meeschte Café’en och nach vill 
aner Saachen un ewéi nëmme Béier.
Den Bar Exils (28, rue de l’Ail) huet hiren 
berühmten Porron (Béier, Limo an weisse 
Wain), um Quai des Pêcheurs fennt ee flott 
Terrassen wei zum Beispill den Le Rafiot. 

Den Barco Latino (Presqu’ile Malraux)
mécht Mëttwochs Owes een  Afterwork fir 
14€ mat Sangria, Béier  an Tapas à volonté 
vun 19-22h.

Stroossbuerg huet awer net nëmme 
Caféen, mee och Clubs an Disco’en ze 
bidden. Déi populärsten ënnert de Lëtze-
buerger sinn ouni Zweiwel de Living Room 
(11 rue des Balayeurs), des Weideren gëtt 
et nach de Salamandre (3 rue Paul Janet) 
an de Café des Anges (5 rue Sainte-Cath-
erine). 
Am Agora Club (25 rue des Tonneliers) an 
an am Live Club (1 Rue du Miroir) lafen 
meeschtens Partyen an Themenowend’er 
déi vun de franséische Studentecerclen 
selwer organiséiert ginn an relativ gudd 
besicht sinn. 

Am Fall wous de léiwer net zevill Suen 
ausgi wëlls, muss de awer net op d’Eraus-
goen verzichten. An der K’fet des Sciences 
um Campus Central vun der Uni kanns du 
fir sozial Präisser (2 Euro pro hallwe Liter 
Béier !) en onvergiesslechen Owend er-
liewen !

14
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Niewent de Studenten ass d’Haaptstad vum Elsass och ganz beléift 
ënner Touristen, wat sech virun allem am Summer bemierkbar 

mécht. Natierlech kënne mir der elo net alles opzielen wat et alles zu Stroossbuerg ze 
kucke gëtt. D’Petite France, d’Kathedral, d’Foussgängerzon an alles wat sech ronderëm 
befënnt gehéieren zum héritage culturel vun der UNESCO an dowéinst hält d’Alstad hire 
mëttelalterleche Charakter oprecht.  

Zu Stroossbuerg fanne sech och vill Monumentalbauten erëm déi zu där Zäit gebaut 
gi sinn wou den Elsass nach zu Däitschland gehéiert huet. Onverkennbar sin de Palais 
Universitaire, d’Place de la République an de Quartier Neustadt, wou och vill Studente 
wunnen.
Duerch Stroossbuerg lafe verschidde Flëss wou och Booter drop fuere kënnen. Wien 
sech d’Stad also méi genau ukucke wëll soll onbedéngt eng Rees mam Bateau Mouche 
maachen!

Wien gäre Muséen kucke geet, dee soll sech op kee Fall de Musée d’Art Moderne bei der 
Petite France an de Musée Tomi Ungerer bei der Place de la République entgoe loossen. 
A punkto Musek huet Stroossbuerg vill ze bidden. Theateropféierungen an Operetten 
fanne quasi all Zäit am Joer statt, genausou wéi Festivals an Concert’en. Déi si 
meeschtens an der Opéra National du Rhin (Place Broglie) an am Zénith (Hautepierre). 

Wien méi oft op kulturell Events goe wëll huet sech am beschten d’Carte Culture 
unzeleeën déi een sech extra op d’Studentekaart setze kann. Mat där Kaart kanns du 
iwwregens och fir méi bëlleg an de Kino goen!

KULTUR



A Saache Sport kanns du zu Stroossbuerg net 
nëmme vun deene ville Gebailechkeete profitéieren 
déi dir dofir zur Verfügung stin, mee och vun de 
Servicer déi d’Université de Strasbourg dir offréiert.

De Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives (SUAPS) bidd dir eng onzielbar Rei 
vu Sportaarten, déi s du am Laf vum Joer kanns 
maachen. Sportlech Newcomer ewéi och erfuere 

Sportler kommen hei op hir Käschten, well de SUAPS ass speziell dorop ausgeriicht dir 
ze hëllefen an enger neier Sportaart besser ze ginn oder dech an dengem Lieblingssport 
ze perfektio-néieren. 

Du kanns dech um Campus am SUAPS aschreiwe loossen, oder réischt wann s du 
Zougrëff op däin Account op der Internetplattform ENT (ent.unistra.fr) hues. Op dëser 
Plattform wäerts du als zukënftege Student och d’Méiglechkeet hunn dech iwwer 
Internet an déi Sportscoursen anzeschreiwen déi dir am beschte gefalen.

Studenten aus dem éischte Joer kënne gratis vun deem Service profitéieren andeems 
se eng Sportskaart ufroen (déi gëtt automatesch an d’Studentekaart integréiert). Fir 
déi Joeren dono kascht de Service 15 Euro pro Joer. Klick dech eran op www-suaps.u-
strasbg.fr!

Fir all déi nei Studenten zu 

Stroossbuerg ass extra am Sep-

tember déi sougenannten AGO-

RA de rentrée. Do kann een dann 

sämtlech Demarchen op der 

Plaz maachen an sech d’Aliew-

en zu Stroossbuerg erliichteren. 

Mei genau Informatiounen an 

Erklärungen iwert Wunnen an 

Démarchen, fannt der an der 

grousser Rubrék “Wunnen”. 

Iwwert d’ganzt Joer informéiert 

d’AGORA d’Studenten iwwert 

d’Liewen zu Stroossbuerg, iw-

wert all Aktualitéiten vum Stu-

dentenliewen an proposéiert 

verschidden Servicer, wei zB. 

SNCF, CAF (caisse d’allocations 

familiales), gratis Internet etc. 

D’AGORA huet déi ganz Woch 

op an befënnt sech um Campus 

Central, am Gebai Platane. 

Du wëlls méi Infoen? AGORA is the solution!

SPORT
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// FIR UNZEFÄNKEN… 

Wat brauch een? //

Fir d’alleréischt brauchs du mol 
e franséische Bankkonto. 
Deen ass onemgänglech fir 
duerno däi Loyer an deng 
Chargen kënnen ze bezuelen, 
well d’Fransousen an deene 
Saachen keng auslännesch 
Bankkontoen akzeptéieren an 
se nach Chèquen benotzen, déi 
et bei eis net méi ginn. 

Des Weideren ass et méi prak-
tesch scho vun Ufank un esou 
ee Compte ze hunn, well s de fir 
déi nächst Démarchen en RIB 
(relevé d’identité bancaire) vun 
dengem Compte brauchs (den 
RIB ass eng 23-stelleg Zuel 
ënnert der Form xxxxx-xxxxx-
xxxxxxxxxxx-xx).
All Bank huet hir eegen Offeren 
a Konditiounen. 

Et ass och méiglech fir de Bank-
konto réischt no der Wunnengs-
sich opzemaachen, mee an 
deem Fall sollt een net ze laang 
domadder waarden. 

E puer Beispiller vu Banken zu 
Stroossbuerg sinn 
BNP Paribas
Crédit Mutuel
Banque Populaire d’Alsace
Société Générale
Caisse d’Epargne
Banque CIC
LCL Crédit Lyonnais…

E Rendez-vous kann een am 
allerbeschten iwwert den Inter-
netsite vun der Bank (Rubrik de-
venir client) oder iwwer Telefon 
maachen. 

Vu datt déi meeschte Fakultéiten d’Examen op Enn Mee an Ufank 
Juni leeën, ginn no där Zäit déi meeschte Wunnenge fräi. Mir roden 
dir also dech schonn am Juni oder och schonn am Mee iwwer Offeren 
an Konditiounen schlau ze maachen, fir dass de och ouni Problemer 
eng uerdentlech Wunneng fënns!

E gudde Rot: 
fänk fréi genuch mat der Wunnengssich un! //
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// Wou soll een 
wunnen? //

Dorënner wieren d’Esplanade (rue 
Jean-Henri Schnitzler, rue de Rome, rue 
d’Oslo,d’avenue du Général de Gaulle,...), 
d’Krutenau (rue de Zurich, place de Zu-
rich,…) an de Quartier Forêt Noire (bou-
levard d’Anvers, rue de l’Yser, boulevard 
de la Marne, rue de Verdun, avenue de la 
Forêt Noire,…). 

Haalt och an der Alstad d’Aen op no fräie 
Wunnengen, zemools ronderëm d’Place 
Kléber an d’Place Gutenberg.

D’Héicht vum Loyer hänkt ganz vun der 
Géigend of wou d’Wunneng läit: z.B. ass 
d’Orangerie direkt beim Europaparla-
ment en vergläichsweis deiere Quartier, 
währenddeems d’Esplanade den Duerch-
schnëtt mécht.

Jee méi ausserhalb d’Wunneng vum 
Stadzentrum läit, desto méi bëlleg ass 
se. Sou bezilt een fir eng Wunneng am 
Neudorf oder zu Cronenbourg vill man-
ner Loyer, mee dofir wunnt een dann och 
ëmsou méi wäit ewech vun der Uni.

Mir roden der dowéinst fir all Wunneng 
d’Adress op Google Maps oder Mappy 
nozekucken an de Wee ze Fouss vun 
dengem neien Doheem bis bei d’Uni oder 
och bis bei d’Café’en, (well wien wëllt 
schonn no enger Soirée 5km ze Fouss 
heem trëppelen) ze iwerpréiwen.

Wou een dann elo schlussendlech genau 
sollt wunnen, hänkt haaptsächlech 
dovunner of wat ee studéiert an wéi en-
gem seng Preferenzen sinn: entweder 
et well een an engem méi rouege Quart-
ier wunnen, oder do wou dagsiwwer an 
owes vill lass ass.

Ënnert unistra.fr, Rubrik “Plan des Cam-
pus” kanns du d’Lag vun denger Fakultéit 
nokucken an d’Distanz tëscht der Schoul 
an de Wunnenge vergläichen. Oppassen 
wann’s de Economie wëlls studéiren: 
AES (Administration Economique et so-
ciale) an Sciences Economiques sinn an 
2 verschiddene Gebaier agedeelt!

En général kann ee soen dass a ganz 
Stroossbuerg verdeelt Studente wunnen. 
Am beléifsten sinn awer ëmmer nach 
d’Quartier’en ronderëm de Campus 
Central an d’Alstad.
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Agencen hunn de grousse Virdeel dass 
een eng grouss Unzuel un Offeren geb-
uede kritt déi s de dann mateneen kanns 
vergläichen. Meeschtens sinn d’Wunnen-
gen déi vun enger Agence kommen an en-
gem gudden Zoustand, mee opgepasst, et 
ginn och Ausnahmen!

Op fnaim.fr kanns du tëscht all de 
Wunnengen vun allen Agencen aussichen 
wéi eng Offer dir am beschte gefällt. 
Vun do aus kënnt een op de Site vun de 
jeeweilegen Agencen wou een nach méi 
fënnt. Natierlech kann een och direkt bei 
eng Agence uruffen a no engem Rendez-
vous froen. Beispiller vun Agencen 
zu Stroossbuerg sinn Hidalgo, Artim, 
A’Primmo, Immobilière de la Marne, 
Immoval, Beausite Immobilier, Foncia oder 
Gestrim. D’Telefonsnummeren vun de 
jeeweilegen Agencen sinn op Google ze 
fannen.
Am Fall wous du aus denger Wunneng 
wéils eraus plënneren kriss du vun der 
Agence eng Kënnegungsfrist vun 3 Méint.

De Nodeel bei den Agencen ass dass een 
ufanks eng Kautioun bezuele muss (+-1 
Loyer, mee déi kriss du um Enn wann s de 
eraus plënners erëm zréck), verschiddener 
froen dann och nach vill Niewekäschten 
dobäi, wéi z.B. Frais d’Agence déi een fir 
hir Servicer bezuele muss.  Opgepasst op 
dubios Agencen déi scho Sue froen eleng 
fir d’Wunnenge kucken ze goen, déi mee-
scht froe nämlech keng dofir! An, ganz 
wichteg: wann’ s du vun Agencen “on vous 
rappelle” um Telefon gesot kriss, muss de 
an deene meeschte Fäll selwer puer mol 
nohaken bis de endlech dat kriss wat’s de 

D’ALUS ënnerhält e Grupp op Facebook 
(facebook.com/groups/ImmoStorchi) 
wou aktuell an zukënfteg Studenten d’Méi-
glechkeet hunn Offeren an Demanden vun 
Wunnengen an och Miwwelen posten ze 
kënnen.

Wann’s du an e Studentewunnheem wëlls 
wunne goen, kucks de am allerbeschten 
op adele.org oder op crous-strasbourg.
fr no. Studentewunn-heemer sin déi er-
schwinglechste Wunnméiglechkeet déi 
een zu Stroossbuerg fënnt, mee d’Wun-
nengen sin dofir awer deementspriechend 
kleng gehalen (8-20m2)!

// Wou soll een 
sichen? //

agencen //

Bei privaten Offeren hänken d’Kautioun 
an d’Kënnegungsfrist vum Proprietaire of 
a si meeschtens net esou héich wéi bei 
den Agencen. Och muss ee keng Frais 
d’Agence bezuelen. Privat Proprietaire 
sinn och meeschtens méi entgéint-kom-
mend an maachen et engem sou méi liicht 
fir eng Wunnenge kucken ze goen.
D’Sich no Privatwunnengen ass méi op-
wänneg wéi mat enger Agence. 
Op leboncoin.fr an seloger.com stinn déi 
meeschten Offerten, wann s de schonn 
zu Stroossbuerg bass kanns de och emol 
d’Aen ophalen no “à louer”-Schëlder déi an 
de Fënsteren vu fräie Wunnengen hänken. 
A grousse Wunngebaier (z.B. op der Espla-
nade) fënns du an der Entrée d’Telefon-
snummer vum Proprietaire. Zéck nët do 
unzeruffen an ze froen ob eventuell Wun-
nengen an deem Gebai fräi sinn wat dir am 

privatleit //

groupe immobilier 

“de storchi” //
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Wanns de deng Dramwunneng endlech 
fonnt hues, brauchs du folgend Dokument-
er fir eran ze plënneren:

- En RIB (cf. Säit 21) fir de Loyer;
- déi 3 lescht Fiches de Paie vun dengen 
Elteren (fir dass d’Cautionnairen hir 
‘solvabilité’ iwwerpréiwe kënnen);
- Kopien vun denger Carte d’identité (méi 
wéi nëmmen eng);
- E Certificat d’affiliation (dee kanns de op 
ccss.lu/certificats bestellen),
- Eng Attestation d’assurance habitation 
vun denger Assurance.

Fir dës läscht Dokument ze kréien, kanns 
du d’Assurance vun dengen Eltere froën, 
am Fall wous de iwwert deng Eltere 
versëchert bass. Ass dat nët de Fall, muss 
de dech un eng franséisch Assurance 
wenden. Déi kascht pro Joer nët vill, mee 
se sëchert dech of am Fall wou dir, denger 
Wunneng oder denge Wäertsaachen 
eppes geschitt. 
 
Eng Assurance kontaktéiert een am 
beschten per Telefon oder et geet een an 
eng Agence no bäi, fir dann e Rdv ausze-
maachen. E puer Beispiller vun Agencen 
zu Stroossbuerg sinn MAAF, MGEL, mee 
och déi meescht  Banken bidden esou As-
surancen un.

Um franséische Fisc kommen och mir lët-
zebuerger Studenten leider net laanscht.  
Et gëtt fir eis Lëtzebuerger an Frankräich 
näischt méi Ominéises wéi d’sougenannt-
en Taxe d’habitation, also eng Wunnsteier, 
déi een an der Regel eemol d’Joer bezillt. 

Dës Taxe ass normalerweis eemol de 
ganzen Loyer iwwert den Domm gere-
chent, mee dat hänkt ëmmer dovunner of 
wou d’Wunneng läit, wéiee Stack, wéi vill 
Awunner, asw. 

Bei ze spéit bezuelen kritt een e Bestro-
fungstaux vun 10% drop gesat. Also ëm-
mer schéi brav direkt bezuelen!

Eng weider Formalitéit em déi’s de dech 
nach këmmere muss ier et lassgeet ass 
den Etat des Lieux vun denger Wunneng. 
Dobäi kucks du mat dengem Proprietaire 
den Zoustand vun denger Wunneng am 
Moment wous du se iwwerhëls, fir en dann 
mam Zoustand ze vergläichen wanns de 
aus dem Gebai eraus plënners.

Vun dohier ass et wichteg dass den Etat 
des Lieux uerdentlech gemaach gëtt. Kuck 
also no all klengem Manko an denger neier 
Wunneng a schreif der alles genau op, fir 
datt keen dir dono unhänke kann dass de 
fir dee Schued am Gebai verantwortlech 
bass dee schonn do war iers du era ge-
plënnert bass!

Ausserdeem muss du den Etat des Lieux 
um Enn nach eng Kéier gutt duerchliesen 
an sécher stellen dass all klengen an even-
tuell méi grouss Schied an der Wunneng 
(elektrescht futti, Rouerbroch, etc.) direkt 
vun dengem Proprietaire musse reparéiert 
ginn.

Weideres: 

taxe d’habitation //

Weideres: 

etat des lieux //

// Wéi eng 
Dokumenter 
brauch een? //
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SOU GEET FAMILY SPIRIT ZANTER BAL 170 JOER:

Et goung deemols ganz kleng un, matt enger Tubaaksmanufaktur bei 
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// WUNNENG FONNT… 
Wat elo? //
Soubal’s de dech fir eng Wunneng entscheed hues, muss de amfong nëmme 
nach 3 Saachen virbereeden iers de dann definitiv zu Stroossbuerg kanns lass 
leeën:

Fir de Loyer all Mount automatesch un däi Proprietaire ze iwwerweisen kanns 
du ganz einfach en Ordre Permanent iwwer Webbanking oder iwwert d’Agence 
ufroen. 
  
An Frankräich huet all Student e Recht op eng staatlech finanziell Hëllef déi 
een vun der Caf kritt. Dat ass e Montant vun ongeféier 175 Euro deen all Mount 
vum Loyer ofgerechent gëtt. Fir d’Caf unzefroen gees de am allerbeschten op 
d’Internetsäit vun der Caf (www.caf.fr). Déi néideg Dokumenter dofir sinn an 
engem PDF-Dokument opgelëscht wat’s de direkt no denger Demande erof-
zeluede kriss.

Séit Juli 2016 ass een neit Gesetz an Kraaft getrueden. Dëst Gesetz huet den 
Plafong vum Loyer, vir kennen vun der Caf ze profitéieren, erofgesat. Vir déi 
Leit déi eleng wunnen geet den Montant vun der Caf wann hiren Loyer tëschent 
638 an 791€ den Mount leit. Vir déi Leit déi zu zwee an enger Koppel wun-
nen geet den Montant vun der Caf erof wann si en Loyer vun iwwer 781€ pro 
Mount hunn.Wann een also iwwer deenen Montanten Loyer pro Mount leit geet 
den Montant vun der  Caf per Tranche erof wat den Loyer méi héich ass. Déi 
genau Informatiounen dozou fannt dir op www.caf.fr wou och eng genau Ta-
bell mat deenen verschidden Montanten opgelëscht ass. Stroossbuerg leit an 
der  «Zone 2».

Loyer & CAF //

(Caisse d’Allocations Familiales) 





Fir an denger neier Wunneng net am 
Däischtere setzen ze mussen, muss de 
dech bei Energies Strasbourg (ÉS) umellen. 
Och hei kanns de dat ganz einfach iwwer 
Internet maachen andeems de op de Site 
particuliers.es-energies.fr gees. 

Du bass dono als Client bei ÉS ugemellt 
an hues däin eegenen Account wous de 
op allerlee Funktiounen zougräife kanns. 
Ganz praktesch ass hei d’Funktioun 
“prélèvement automatique”, wou deng 
Rechnungen automatesch iwwerwise 
ginn ouni dass de dech grouss dorëms 
këmmere muss. 

Ganz wichteg, wat vill Leit net wëssen: 
de Montant u Stroum dee verbraucht gëtt 
gëtt nëmme geschat, also entsprécht 
meeschtens nët dengem reelle Verbrauch. 

Sou kënnt et alt fir dass de an der Vakanz 
wann kee Stroum verbraucht gëtt eng 
Rechnung vun 200 Euro geschéckt kriss.
Mee keng Panik, an dengem Compte 
hues de d’Funktioun “Estimer ma facture”, 
wous de de richtege Stroumverbrauch 
kanns uginn (dee kanns de um Compteur 
oofliesen), dono kriss de dat wat s de ze 
vill iwwerwisen hues vun És zréck bezuelt.

Déi franséich Operateuren  (Orange, Free, 
Alice, SFR, Bouygues) bidden Packages un 
wou Internet, Telefon a Fernseh mateneen 
dra sinn. 

Déi meescht kaschten em déi 30 Euro de 
Mount, natierlech muss een ufanks d’Frais 
d’Activation dobäi rechnen an de Fait dass 
vill Ubidder een mat Offeren a Klauselen  
(zemools bei Orange!) bombardéieren, déi 
meeschtens nach extra kaschten. 

Am Pak mat dran ass onbegrenzt Tele-
fonéieren op Fest-netzer a ganz Europa 
(deelweis och doriwwer eraus) an Internet 
vun 16-32 Mbit/s. A punkto TV kritt een als 

Basis nëmme franséisch Senderen uge-
bueden, däitsch Chainen kaschten extra.
D’Umellung dauert 1 bis 3 Wochen a gëtt 
meeschtens iwwer Internet gemaach. 
Dono kritt een per Post eng “Box” ges-
chéckt iwwert déi Internet, Telefon an TV 
leeft. Se funktionéieren alleguerten mat an 
ouni Kabel (Wifi). 

Wat Handy-Abo’en ugeet, bidden verschid-
den Operateuren (SFR, Bouygues, Orange, 
Darty, Fnac,…) interessant Offeren un déi 
net vill kaschten. Eng Prepaid-Kaart ass 
net unzeroden well déi em Endeffekt méi 
deier gëtt wéi en Abo wann ee bis vill tele-
fonéiert.

Stroum & 

Gas umellen //

Internet, 

 // Telefon & Fernseh 
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Wee si mir? 
Acel – AssociAtion des cercles d’étudiAnts luxembourgois

gréissten studentevertrieder zu lëtzebuerg zAnter 1984 
studentevertrieder vun iWWer 40 studentecerclen An europA 

WAt mAAche mir? 
mir regroupéieren | studentebAl, tournoi de noël

mir informéieren | student fir een dAg, studieninfos

mir représentéieren | studente vertrieden

acel.lu | contact@acel.lu | facebook.com/acelluxembourg


