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i jest wspierany ﬁnansowo przez rząd w ramach Inicjatywy
Doskonałości.
Uniwersytet powstał w czasie wielkiej schizmy. Został
Wydział Humanistyczny
ufundowany w 1386 r. przez elektora Palatynatu Ruprechta Karola I Wittelsbacha. Początkowo liczba studentów
nie przekraczała
Heidelberg
to
600 osób na cztemiasto położone
rech wydziałach.
w
Badenni-WirWtedy w Heideltembergii.
Liczy
bergu kształcono
około 150 tys.
elitę
przyszłych
mieszkańców. Na
uczonych późneterenie
dzisiejgo średniowiecza:
szego Heidelbergu
lekarzy, teologów,
pierwszą
osadę
prawników i nazałożyli Celtowie,
uczycieli. Jednym
było to między IV
z pierwszych reka II w. p.n.e. Zbutorów był Polak,
dowano tam twierMateusz z Krakodzę, most i świąwa.
tynię. Od XIII do
W 1693 r. w trakpoczątków XVIII w.
cie wojny z Francją
miasto było siedziuniwersytet został
bą rodu Wittelsbazniszczony i czachów oraz stolicą
sowo zamknięty.
Palatynatu. Druga
W 1802 r. został
wojna
światowa __UNIWERSYTET W HEIDELBERGU
zreorganizowany
nie odcisnęła na
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przekształcony
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nim swego piętna.
W przeciwieństwie do innych miast niemieckich uniknął w instytucję państwową przez Karola Badeńskiego. Włazniszczeń wojennych. W okolicy znajdowała się także kwa- śnie w tym czasie placówka przyjęła miano Uniwersytetu
Ruprechta-Karola.
tera główna sił zbrojnych USA w Europie.
„Ruperto-Carola” – tak swój dom nazywają sami studenci
Ponad miastem góruje wspaniały gotycko-renesansowy pałac, wznoszony przez prawie 500 lat. Centrum łaciny. Uniwersytet obejmuje 12 wydziałów i kilkadziesiąt
miasta stanowi rynek z gotyckim kościołem, renesanso- kierunków. Prowadzone są prace naukowo-badawcze dotywy pałac i ratusz. Na Placu Uniwersyteckim w pobliskim czące najważniejszych zagadnień nauki. Ośrodek w Heidelmuzeum można podziwiać dzieła dawnych mistrzów ma- bergu cieszy się także wielką popularnością u zagraniczlarstwa i rzeźby. W zamku obejrzeć można największą na nych studentów. Uniwersytet wspiera młodych naukowców
świecie beczkę na wino oraz zwiedzić muzeum aptekar- poprzez tworzenie posad tzw. młodszych profesorów (Juniorprofessur).
stwa.
Do uczelni należy wiele barokowych zabudowań. OdleKażdego roku w Heidelbergu odbywa się szereg imprez
artystycznych, które naprawdę warto zobaczyć. Miesz- głości między nimi są niewielkie. Park Neckerwiesen jest
kańcy miasta rozpoczynają rok wiosennym Festiwalem ulubionym miejscem wypoczynku i spotkań przy grillu spoMuzycznym, następnie urządzają wielkanocny targ pisa- łeczności akademickiej. Choć studenci medycyny i kierunnek. Latem odbywają się dwa festiwale: zamkowy i folk- ków technicznych mają trochę dalej do tej idylli, bowiem
lorystyczny. Głośne imprezy taneczne, muzyczne oraz ich kampus znajduje się poza centrum.
Mit Heidelbergu porusza szczególnie Amerykę, gdzie
warsztaty mają miejsce w październiku i listopadzie.
Wtedy też odbywa się festiwal ﬁlmowy, można więc po- niegdyś na Broadway’u triumfy święcił musical Student
wiedzieć, że w tym mieście wciąż dzieje się coś wartego Prince – historia księcia, który rozpoczął tu naukę, poznał zakazane uroki studenckiego żywota i zakochał się
uwagi.
Uniwersytet Ruprechta–Karola w Heidelbergu jest naj- w kelnerce. Potem na tej podstawie powstała seria ﬁlstarszą niemiecką uczelnią. Placówka co roku zajmuje mów, która wzrusza kolejne pokolenia sentymentalnych
wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach. W Świa- kinomanów. Jednym słowem Heidelberg jest piękny, znatowym Rankingu Uniwersytetów rok temu zajmował 53. ny i kochany.
miejsce. Należy do elitarnych uniwersytetów w Niemczech
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