
Editorial
 
Liebe Leserinnen und Leser,
zum Sommersemester hin werden sich  
die Campi der Goethe-Universität wieder 
mit Leben füllen: Nach vier Semestern 
mehr oder minder unter Corona- 
Einschränkungen können nicht nur 
Vorlesungen und Seminare wieder 
größtenteils in Präsenz stattfinden. Auch 
Veranstaltungen, die sich im Rahmen der 
Bürgeruniversität an alle Interessierten in 
der Stadt und in der Region wenden, 
werden verstärkt „real“ angeboten: ob  
im Hörsaal, im Museum oder auch im 
Wissenschaftsgarten der Goethe-Univer-
sität. Physik-Nobelpreisträger Reinhard 
Genzel spricht über Galaxien und 
Schwarze Löcher, Judith Hermann 
übernimmt die Frankfurter Poetikdozen-
tur, und im Mai lockt das Frühlingsfest 
auf den Campus Riedberg, um nur einige 
Highlights zu nennen. Daher der Tipp  
für alle, die sich einen Überblick über das 
Programm des kommenden Semesters 
verschaffen wollen: Die aktuelle Broschüre 
der Frankfurter Bürger-Universität ist 
gerade erschienen, sie ist online verfügbar 
unter www.buerger.uni-frankfurt.de.

Viel Spaß bei der Lektüre,  
natürlich auch dieses UniReports!

Dirk Frank

Johann Wolfgang Goethe-Universität | Postfach 11 19 32 
60054 Frankfurt am Main | PSDG E+4 |  
D30699D  Deutsche Post AG | Entgelt bezahlt

Ласкаво просимо до 
Університету Гете!

Universitätspräsident Enrico Schleiff begrüßt alle Studierenden  
zum Sommersemester 2022 – erstmals auf Ukrainisch.

Шановні студенти!

Щиро вітаю вас з початком літнього 
семестру в Університеті Гете та поверненням 
стаціонарного навчання! Зокрема хочу 
привітати наших студентів перших курсів. 
Чудово, що ви обрали навчання в 
Університеті Гете! Перші тижні в 
університеті будуть для вас захоплюючими, 
але водночас і напруженими.

Ви навчаєтеся в одному з найбільших 
університетів Німеччині. Ми маємо не лише 
широку палітру факультетів, але й численні 
пропозиції для занять спортом, театральні 
та музичні гуртки. У перші тижні, звісно, 
дуже важливо зорієнтуватися саме на 
своєму факультеті. Для цього ми спонукаємо 
вас налагоджувати контакти та заводити 
знайомства на всіх п’ятьох кампусах, бути 
зацікавленими та відкритими до нових тем 
та викликів, тому що відкриття нових 
горизонтів – це саме те, на що націлені 
університети. Активна участь у студентській 
раді та самоврядуванні також може стати 
для вас дуже цікавим досвідом. Якщо ви не  
з Франкфурту: познайомтеся з цим 
привабливим містом та його численними 
культурними об’єктами. Зокрема хочу 
порекомендувати Музей Гірш від 
Університету Гете (Museum Giersch der 
Goethe-Universität), розташований на 
набережній Майну, де проводяться виставки 

картин митців з різних регіонів. Для 
студентів вхід до музею безкоштовний.

Після чотирьох семестрів, протягом яких 
навчання у стінах університету було 
обмеженим через пандемію коронавірусу,  
ми нарешті можемо відкрити двері наших 
аудиторій, їдалень та кафе для спілкування 
віч-на-віч. Такого повернення до звичного 
життя з нетерпінням чекали студенти та 
професори. Ми дуже раді, що у цьому 
літньому семестрі у нас буде можливість 
бачитися один з одним на території  
кампусів університету. Різноманітні методи 
дистанційного навчання, які ми 
випробували за останні два роки, будуть 
покращуватися та використовуватися 
надалі. Для цього ми спираємося на 
зворотній зв'язок від вас: скажіть нам, як 
університет може стати ще краще, щоб ми 
могли продовжувати надавати вам сучасне 
та інновативне навчання.

Більшість обмежень, пов’язаних з 
пандемією коронавірусу, будуть скасовані  
до початку семестру, але пандемія ще не 
закінчилася. На момент публікації число 
нових заражень вище, ніж будь-коли. Тому я 
сподіваюся на вашу самовідповідальність: 
будьте й надалі обережні при контакті з 
іншими студентами; будь ласка, носіть маску 
у приміщеннях. Вакцинуйтеся, якщо ви ще 

цього не зробили. Вакцина залишається 
найкращим способом у боротьбі з 
пандемією.

І декілька слів щодо того, чому цього разу 
я звертаюся до вас (також) українською 
мовою. Я хочу підкреслити, що Університет 
Гете гостро засуджує агресію Росії та війну 
проти вільної та суверенної України. Наша 
солідарність з усіма, хто знаходиться в 
Україні, з українцями за кордоном, але 
також і з тими, хто свідомо виступає за мир 
та свободу, у Росії та по всьому світу. Ми 
сподіваємося, що війна скоро закінчиться,  
і що українці зможуть знову мирно жити у 
своїй країні.

Бажаю вам усім хорошого початку семестру! 
Будьте здорові!

Ваш Енріко Шляйфф, президент 
університету

Die deutsche Version des Grußwortes  
finden Sie auf Seite 18.
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Auf dem Weg zu einer  
digitalen Wissenskultur
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Officer und hauptamtlicher Vizepräsident 
der Goethe-Universität, im Gespräch. 2
Masterstudiengang  
»Sozialethik im Gesundheitswesen«
Neues Studienangebot wendet sich an 
Studierende aus den Sozialwissenschaften, 
der Soziologie, Theologie und Medizin. 3

Der Krieg gegen die Ukraine
Einschätzungen und Prognosen  
aus der Wissenschaft. 4
Die Zukunft des Mathematikunterrichts
Größte deutschsprachige Tagung  
für Mathematikdidaktik findet auf  
dem Campus Westend statt. 7
Mit 150 Sachen durch den Eiskanal
Deborah Levi über den Gewinn  
der Goldmedaille im Zweierbob bei  
den Olympischen Winterspielen. 19

Fo
to

: P
et

er
 K

ie
fe

r, 
Go

et
he

-U
ni

ve
rs

itä
t F

ra
nk

fu
rt

 

Auf geht’s: 
zum Sommersemester 
wieder in Präsenz!

http://www.buerger.uni-frankfurt.de
http://www.unireport.info

