A diákélet szempontjából fontos nevezetességek
Ebben a fejezetben szeretnénk megemlíteni néhány helyet, amelyek a hajdani, illetve jelenlegi egyetemisták mindennapi életében fontos szerepet töltenek
be.

Schmauser kocsma
A '20-as évektıl kezdve diákkocsma. Az akkori fıiskolások kedvelt szórakozóhelye volt, akik Schmauser-tanszéknek hívták. Nem egy volt köztük aki feladatait is itt készítette el. Sajnos mára vendéglıvé alakították át.

Perkovátz kocsma
A Perkovátz-házban mőködött a két világháború közti idıszak jeles kocsmahivatala. A ház eredetileg a Janics család tulajdonát képezte, az akkori fıiskolásoknak volt köszönhetı, hogy Perkovátz Félix 1924-ben megvásárolhatta. A cseh
származású Janics család ugyanis magyarellenes volt. A fıiskolások többször
feljelentették ıket emiatt, így a város vezetısége nem hosszabbította meg a család tartózkodási engedélyét. Perkovátz Félix igen szerette a fıiskolásokat. Nála
lehetett aufra inni, de csak annak aki a megígért határidın belül törlesztett. A
diákok Perkovátz Tanszékként emlegették, és a balekká váláshoz innen is kellett
aláírást hozni. Kultúrtörténeti érdekesség, hogy Magyarországon ez volt a második hely (egy budapesti kocsma után), ahol hőtött csapolt sört lehetett kapni
(1931-tıl; addig nem hőtötték a sört).

Kishordó borozó
Az egyetem mellett található a Czupy Lénárd által vezetett hangulatos kocsma (mely most már az egyetem továbbképzı intézete is egyben). Az egyetemisták által gyakran, a filiszterek által ritkán látogatott hely. A mindennapi fröccsözések, a népszerő kisgulyás és a mindig kedves kiszolgálás a legnagyobb vonzereje.

Egyetemi Pince Klub
1976-ban az akkori Firmák arra az elhatározásra jutottak, hogy a KISZ-ház
széntároló pincéjét rendbe rakják, és megnyitják az egyetem Pinceklubját. Az
intézmény azóta is folyamatosan (másfél év kényszerszünetet kivéve) üzemel,
2001 óta Tarjányi Zsolt a. Otelló vezeti. Az épület jelenlegi neve Egyetemi Ifjúsági Ház. A szakestélyek, balekvizsgák, tánc-és teaházak lebonyolításának legfıbb helyszíne, az egyetemi ifjúsági élet egyik központja. Mindig jó lemenni
„csak egy korsó sörre!”, a bálok utáni korhelyleves pedig életmentı.
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A Soproni Botanikus Kert
Azon a területen, ahol ma a régi (alsó) Botanikus Kert van, 1897/98-ban
épültek fel a Honvéd Fıreáliskola épületei Alpár Ignác tervei alapján. A katonai
iskola területét a kor szokásainak megfelelıen a kastélyparkokhoz hasonlóan,
arborétumszerően fásították be. (Liszkay József iskolaparancsnok és Lakó István
kerttervezı kertész vezetésével.) Az idıs fák (platánok, vadgesztenyék, hársak,
juharok, stb.) ebbıl a telepítésbıl származnak. A park erdészeti Botanikus Kertté
való átalakítása 1926-ban kezdıdött meg, a Növénytani Tanszék vezetıjének,
Fehér Dánielnek a tervei alapján.
A kert azóta többször bıvült (1959-ben és 1964-ben), így a Botanikus Kert
jelenlegi területe 17,2 ha, mely három részre osztható a régi (alsó) botanikus
kertre, a felsı Panoráma úti kertre, és a kollégiumok udvarán lévı kertre.

Az egyetemi bálok helyszínei
A balekbálok és a Valétabálok hagyományos helyszíne sokáig a Liszt Ferenc
Mővelıdési Ház (akkor Kaszinó) volt, mostanában inkább a Városi Sportcsarnok
és a GYIK (Gyermek és Ifjúsági Központ) tölti be ezt a szerepet.

Sopron mai címere
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