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CHÚNG TÔI LÀ AI? 

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là một tổ chức chung  
của các Trường Đại học Đức. Nhiệm vụ của chúng tôi là Hỗ trợ 
Hợp tác Khoa học Quốc tế thông qua việc trao đổi Sinh viên  
và các Nhà khoa học.

Các thông tin về học Đại học và cuộc sống tại Đức có thể tìm 
đọc trong các ấn phẩm của chúng tôi, trên trang → www.daad.de 
và trang → www.daad-vietnam.vn và tại các Văn phòng Đại  
diện, Trung tâm Thông tin của DAAD tại hơn 60 Quốc gia khắp 
Thế giới.
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Các Quý vị phụ huynh kính mến!

Là cha mẹ, chúng ta luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho 
con mình: Sự an toàn, cơ hội tốt để phát triển cá nhân và nghề 
nghiệp, trải nghiệm tích cực, giao lưu với những người khác và 
tình bạn trọn đời: Mọi điều này có thể trở thanh hiện thực, khi 
con Quý vị sang Đức học Đại học.

Thật vui khi Quý vị và con Quý vị đang nghĩ về khả năng đầy 
hứa hẹn này. Các con tôi vẫn còn khá nhỏ, nhưng tôi tin rằng 
những kế hoạch như vậy không chỉ là những háo hức, mà còn 
kèm theo những bất an, nghi ngờ và lo lắng. Tập tài liệu này 
sẽ giúp giải đáp một số câu hỏi thường gặp của Quý vị.

Nước Đức có nhiều điểm để thu hút con Quý vị sang học Đại 
học. Các Trường Đại học Đức rất có uy tín trên Thế giới và Bằng 
cấp được Quốc tế công nhận. Đây là lý do tại sao Đức là một 
trong những điểm đến yêu thích nhất đối với Sinh viên Quốc tế. 
Hơn 411.000 Sinh viên, Học viên khắp Thế giới hiện đang học 
Đại học và nghiên cứu tại Đức. Chúng tôi rất vui vì các Trường 
Đại học của Đức ngày càng cung cấp nhiều khả năng học tập 
đa dạng và có tính quốc tế hơn.

Chúng tôi rất vui mừng được đón con Quý vị sang Đức học tập. 
Đó chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn!

TS. Kai Sicks 
Tổng thư ký, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức
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Sống tại một Quốc gia khác giúp ta mở rộng tầm nhìn. Việc 
trao đổi với người từ những nơi khác, với những giá trị và ý 
tưởng khác sẽ đem đến những tư duy mới.

TRẢI NGHIỆM NÂNG CAO GIÁ TRỊ BẢN THÂN 

Việc làm quen với một Quốc gia khác sẽ mở rộng tầm nhìn 
một cách sâu rộng, bất kể Quốc gia sẽ đến nằm ở vùng lân 
cận hay ở một lục địa xa xôi.

Học Đại học ở nước ngoài đòi hỏi con Quý vị phải độc lập và 
tự tin. Khả năng ngoại ngữ cũng thường được cải thiện rất 
nhanh trong thời gian lưu trú trong môi trường buộc phải sử 
dụng ngoại ngữ. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng là học Đại học ở nước ngoài sẽ giúp mở rộng quan hệ 
và kết nối bạn bè khắp thế giới.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ NÂNG CAO CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học Đại học ở nước ngoài là điểm cộng quan trọng trong lý 
lịch tìm kiếm việc làm và cuộc sống nghề nghiệp trong thế 
giới toàn cầu hóa. Ngoài ra, kinh nghiệm Quốc tế cũng sẽ 
mang lại những cơ hội tốt để giao tiếp chuyên môn và công 
việc. 

Học Đại học ở nước ngoài không đồng nghĩa với việc thời gian 
học tập của con Quý vị về tổng thể sẽ bị kéo dài. Trong hầu 
hết mọi trường hợp, thành tích học tập tại các Trường Đại 
học của Đức được Quốc tế công nhận.

Tóm lại: Học Đại học ở nước ngoài là một khoản đầu tư có 
giá trị cho tương lai của con Quý vị.

Tại sao nên học Đại học  
ở nước ngoài?
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TS. Mario Varga 
đến từ Sombor, Serbia. Sau khi Tốt nghiệp Thạc sĩ Toán 

học tại Trường Đại học Tổng hợp Friedrich-Wilhelms 
Bonn, anh đã bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học 
Tổng hợp Kỹ thuật Dresden ngành Toán học Ứng dụng. 

Tại đây, anh làm việc với tư cách là Trợ lí khoa học.

Một môi trường Nghiên cứu đầy cảm hứng và  
định hướng Quốc tế đã thuyết phục tôi sang Đức 

học Đại học.

Bằng thạc sĩ của Trường Đại học Tổng hợp Bonn là hành 
trang tốt nhất cho tương lai nghề nghiệp của tôi. Tại Trường, 
tôi đã học được cách vận dụng toán học để mô tả các vấn đề 

trong Thế giới thực ngày nay. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với các 
phương pháp tiếp cận khoa học cập nhật.

Ngay trong Trường Đại học và cả ngoài cuộc sống, tôi đều 
cảm nhận được sự đa dạng. Trong các nhóm học tập, tôi có 

thể thử cách hoạt động với vai trò là người tham dự trong các 
bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, tôi đã dành thời gian rảnh rỗi 

để tiếp xúc với Sinh viên khắp Thế giới.

Tôi đã nhận được những hỗ trợ vô giá khi còn học tại Trường 
Đại học Tổng hợp Bonn. Sau khi Tốt nghiệp Thạc sĩ, tôi và các 

bạn cùng học dễ dàng tìm được việc làm – tại Đức và trên toàn 
Thế giới.
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Các Trường Đại học Đức rất có uy tín trên toàn Thế giới. Các 
Trường cung cấp những động lực quan trọng và có ý nghĩa 
Quốc tế cho sự phát triển đổi mới và tiến bộ.

KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU CHIỂM VỊ THẾ CAO VÀ CÓ 
TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI.

Trường Đại học đầu tiên được thành lập năm 1386 tại  
Heidelberg. Bức tranh về giáo dục Đại học Đức vô cùng đa 
dạng với nhiều Trường Đại học khác nhau, với những trọng 
tâm và định hướng đặc biệt giúp Sinh viên có nhiều cơ hội 
học tập và nghiên cứu. Tại Đức có thể tìm thấy những Ngành 
học phù hợp với mọi sở thích và nhu cầu khác nhau.

CON QUÝ VỊ SẼ CÓ NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỐT ĐỂ HỌC TẬP 
THÀNH CÔNG.

Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu được trang bị hiện đại 
và chú trọng đến tính quốc tế hóa. Với mục đích trao đổi 
toàn cầu, các Trường và Viện hợp tác với hơn 5.400 đơn vị đối 
tác tại hơn 150 Quốc gia trên Thế giới.

Sinh viên được hỗ trợ chuyên sâu và được coi trọng như 
những nhà khoa học tương lai. Đây cũng là một lý do tại sao 
nước Đức là Quốc gia thu hút nhiều Sinh viên Quốc tế nhất 
trong các Quốc gia không sử dụng tiếng Anh.

VÀ QUAN TRỌNG NHẤT: HỌC TIẾNG ĐỨC RẤT CÓ LỢI!

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khoa học quan trọng - và là một 
ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Trong khi tiếng Anh ngày 
nay được xem là tất yếu, thì việc sử dụng thành thạo thêm 
một ngoại ngữ khác cũng sẽ giúp cải thiện đáng kể cơ hội 
nghề nghiệp.

Học Đại học tại Đức có 
những ưu điểm gì?
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Điều này đúng với mọi Quốc gia: Nếu con Quý vị có khả năng 
ngôn ngữ tốt, việc hòa nhập với cuộc sống tại đấy sẽ nhanh 
chóng hơn. Vì vậy, lý tưởng nhất là con Quý vị đã học một chút 
tiếng Đức trước khi đến Đức. Có nhiều lựa chọn học ngay từ 
trong nước: Chẳng hạn như các khóa học ngôn ngữ tập trung 
- tại Viện Goethe hoặc tại các Trường Đại học - hoặc theo học 
các khóa học trực tuyến, ví dụ như từ Deutsche Welle hoặc 
Deutsch-Uni Online.

CÓ NHIỀU CƠ HỘI HỌC TIẾNG ĐỨC SAU KHI SANG ĐỨC.

Các Trường Đại học Đức cung cấp các khóa học tiếng Đức 
song song với học chuyên ngành. Ngoài các Trường Đại học, 
còn có Viện Goethe, các Trung tâm Giáo dục dành cho người 
lớn và các Trường Ngoại ngữ tư nhân.

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỨC KHÔNG YÊU CẦU SINH VIÊN 
NƯỚC NGOÀI NÓI TIẾNG ĐỨC MỘT CÁCH HOÀN HẢO.

Khả năng ngôn ngữ nào mà con Quý vị cần đạt tùy thuộc vào 
Ngành học đã chọn:

• Nếu đăng kí học một Ngành học Quốc tế, trước tiên 
phải giỏi tiếng Anh, vì ngôn ngữ giảng dạy thường sẽ 
là tiếng Anh. Hiện nay, tại các Trường Đại học Đức có 
khoảng 1.700 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

• Nếu đăng kí học một ngành học bằng tiếng Đức, con 
Quý vị phải chứng minh được trình độ tiếng Đức nhất 
định. Có các bài thi đã được chuẩn hóa, ví dụ như  
TestDaF.

Con tôi cần biết bao  
nhiêu tiếng Đức? 
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TS. Manuela Sato-Prinz 
Chuyên gia ngôn ngữ của DAAD tại Trường Đại học 
Tổng hợp Keio và làm tại Văn phòng Đại diện DAAD 

Tokyo, Nhật Bản. Cô là một trong hơn 470 chuyên gia 
ngôn ngữ - được DAAD tài trợ - dạy tiếng Đức như một 
ngoại ngữ tại các Trường Đại học ở hơn 110 Quốc gia.

Tôi muốn kết nối con người để mọi người có thể trao 
đổi với nhau, tạo ra các kết nối và góc nhìn đa chiều.

Khả năng ngôn ngữ đóng một vai trò quyết định trong việc 
này. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tôi có thể chuẩn bị tốt cho sinh 

viên của mình, cả về ngôn ngữ và kiến thức.

Khi tư vấn về các cơ hội học tập tại Đức, tôi thường nhấn mạnh 
đến sự đa dạng của các chương trình học. Các Trường Đại học 
Đức thực sự có thể đáp ứng được mọi mong muốn của những 
người quan tâm. Điều quan trọng hơn đối với tôi là hỗ trợ sinh 

viên nhận ra sở thích và thế mạnh của họ.

Là một giáo viên tiếng Đức, tôi nhận thấy việc học Đại học tại 
Đức có thể giúp cải thiện khả năng ngôn ngữ rõ ràng. Nhưng 
đó không phải là tất cả: Với những kiến thức chuyên môn học 

được, sinh viên thường đánh giá thời gian của họ ở Đức rất 
tích cực. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tự trải nghiệm các 

nền văn hóa truyền cảm hứng lớn cho họ. Qua đó, nhiều sinh 
viên đã phát triển bản thân vượt trội! Tôi rất vui khi thấy nhiều 

sinh viên muốn ở lại thêm và điều này thậm chí còn lan tỏa 
cho những người khác.
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Có thể Quý vị tự hỏi liệu con Quý vị có thỏa mãn được các 
yêu cầu của việc học Đại học tại Đức hay không? Các Trường 
Đại học Đức cũng có thể hỗ trợ việc này.

CÁC KHÓA HỌC CHUẨN BỊ VIỆC HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐỨC.

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về các yêu cầu học tập tại Đức 
có thể tham gia một khóa học hè. Các khóa học này mang 
đến cho con Quý vị cơ hội tốt để có được ấn tượng đầu tiên 
về cuộc sống tại một Trường Đại học ở Đức. Các khóa học 
này chủ yếu được tổ chức vào các tháng hè (từ tháng 6 đến 
tháng 9) tại các Trường Đại học trên khắp nước Đức.

Ngoài các khóa học ngôn ngữ, còn có các khóa học chuyên 
ngành về nhiều lĩnh vực khác nhau (xem trên web  
→ www.summerschools.de).

Ngoài ra, các Trường Đại học cung cấp các Khóa học Dự bị. 
Đây là những khóa học đặc biệt dành cho các Sinh viên 
nước ngoài. Những khóa học này trang bị những kiến thức về 
ngôn ngữ và các môn học liên quan đến ngành học sau này. 
Nội dung các khóa học này thường bao gồm phần giới thiệu 
về hệ thống nghiên cứu của Đức và các cách thức làm việc 
một cách khoa học.

CON QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ TỰ KIỂM TRA.

Với bài kiểm tra dành cho Sinh viên nước ngoài (xem trên 
web → www.testas.de/en), con Quý vị có thể dễ dàng nhận 
định xem liệu kiến thức của bản thân có đủ để theo học tốt 
tại một Trường Đại học Đức hay không.

Con tôi chuẩn bị vào 
Đại học như thế nào?

http://www.summerschools.de
http://www.testas.de/en
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Sự lựa chọn rất phong phú: Có khoảng 420 Trường Đại học 
được nhà nước công nhận ở Đức. Các Trường này không chỉ 
có ở các đô thị như Berlin, Hamburg, Munich và Koln, mà còn 
được phân bố ở khoảng 180 thành phố lớn nhỏ khắp nước 
Đức (xem bản đồ trang 36).

Có ba loại cơ sở Đào tạo Giáo dục Đại học khác nhau:
• Trường Đại học Tổng hợp (định hướng Nghiên cứu)
• Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (định hướng  

Thực hành)
• Trường Đại học Nghệ thuật, Điện ảnh và Âm nhạc  

(định hướng Nghệ thuật)

ĐA SỐ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CẤP 
NGÂN SÁCH.

Tại Đức, hơn 90% Sinh viên theo học tại các Trường Đại học 
công lập. Tại các Trường này, khác với khoảng 120 Trường 
Đại học Tư thục, đa phần không có thu học phí.

CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT  
NGANG NHAU.

Khi tìm kiếm Trường Đại học phù hợp, xếp hạng Trường Đại 
học CHE (xem trên web → www.universityranking.de) có thể 
là một định hướng ban đầu. Đến thăm các Triển lãm Giáo 
dục Quốc tế sẽ giúp thu thập được nhiều thông tin bổ ích, 
bởi vì nhiều Trường Đại học Đức và DAAD cũng có tham gia 
tại các triển lãm đó.

Ngoài ra: Trường Đại học mà con Quý vị theo học tại Việt 
Nam cũng có thể có các chương trình trao đổi đặc biệt với 
các Trường Đại học Đức. Các chương trình trao đổi như thế 
giúp đơn giản hóa việc tổ chức lưu trú ở nước ngoài.

Trường Đại học  
nào phù hợp?

http://www.universityranking.de
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# HelloGermany

Scan me.

STUDY AND 
KICKSTART 
YOUR CAREER  
IN GERMANY. 
Say HELLO to excellent universities  
with a wide range of courses and get  
an internationally renowned degree. 

study-in-germany.de

https://www.study-in-germany.de/en/
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Việc lựa chọn ngành học - và qua đó các môn học - phụ 
thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của con Quý vị. Sự lựa 
chọn cũng rất đa dạng.

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỨC CUNG CẤP NHỮNG KHÓA 
HỌC PHÙ HỢP CHO MỌI CẤP ĐỘ ĐÀO TẠO.

Ở đây, con Quý vị có thể:
• Nhập học với tư cách là sinh viên năm thứ nhất,
• Trong khuôn khổ một chương trình Đại học, ra nước 

ngoài một thời gian để tích lũy kinh nghiệm,
• Học Thạc sỹ sau khi có bằng Đại học đầu tiên
• Hoặc làm Nghiên cứu sinh.

CHO NHỮNG CHUYÊN NGÀNH HAY NỘI DUNG ĐẶC BIỆT 
CŨNG CÓ NHIỀU LỰA CHỌN PHONG PHÚ.

Có gần 21.000 ngành học hấp dẫn có thể lựa chọn tại các 
Trường Đại học Đức. Khoảng một nửa trong số này là các 
ngành học sau Đại học. Gần 1.800 ngành học Quốc tế dạy 
bằng tiếng Anh.

Ngoài các ngành học toàn thời gian, còn có các ngành học 
bán thời gian. Một đặc điểm là các ngành học kép: Tại đây 
vừa học Đại học, vừa học nghề hoặc thực tập tại một Công ty.

Để nhận hỗ trợ trong việc quyết định chọn chương trình 
Đại học phù hợp tại trang → www.myguide.de. Ngoài ra, các 
Tư vấn viên tại các Văn phòng Đại diện, Trung tâm Thông tin 
và Điểm thông tin của DAAD cũng như tại các Đại sứ quán 
Đức sẽ tư vấn lựa chọn ngành học phù hợp.

Ngành học nào  
phù hợp?

http://www.myguide.de
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Là cha mẹ, quyết định cho con đi học Đại học tại Đức có vẻ 
rất quan trọng. Quý vị có thể không chắc liệu một thời gian 
dài ở nước ngoài có phù hợp với con mình hay không.

TUY NHIÊN: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ QUYẾT ĐỊNH CHO MỘT 
KHOẢNG THỜI GIAN LÂU DÀI.

Có nhiều chương trình lưu trú ngắn hạn tại Đức hữu ích cho 
việc học Đại học tại Việt Nam. Vài tuần hoặc vài tháng tại Đức 
cũng có thể có tác động tích cực cho việc học, chứ không chỉ 
làm đẹp cho Bản sơ yếu lý lịch cá nhân!

Cơ hội lưu trú ngắn hạn tại một Trường Đại học của Đức có 
thể là các khóa học ngôn ngữ và khóa học chuyên ngành 
hoặc các chương trình trao đổi với một Trường Đại học  
tại Việt Nam. Các chương trình này là cơ hội để người tham 
gia đến Đức một vài tháng. Một khả năng khác là sang Đức 
thực tập.

MỘT LỰA CHỌN KHÁC LÀ HỌC ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN.

Ngày càng có nhiều Trường Đại học Đức cung cấp các khóa 
học hoặc toàn bộ chương trình Đại học theo hình thức trực 
tuyến. Vì vậy con Quý vị có thể theo học tại một Trường Đại 
học của Đức ở bất kỳ nơi nào, và tận hưởng văn hóa học tập 
và giao lưu với sinh viên khắp thế giới từ xa.

Thời gian học Đại  
học bao lâu?
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TS. Nino Antadze 
trả lời mọi câu hỏi liên quan đến việc học Đại học tại Đức. 

Cô làm việc tại Trung tâm Thông tin DAAD ở Tbilisi, Georgia.

Tôi thích quan sát các bạn trẻ tìm tòi và khám  
phá những cơ hội mới.

Ngày càng nhiều sinh viên và đặc biệt là học sinh đến Trung  
tâm Thông tin của chúng tôi để tìm hiểu về việc học Đại học tại 
Đức, cũng như các cơ hội Học bổng. Các bạn trẻ thường sẽ đến 
cùng với bố mẹ. Trong giờ tư vấn, các em kể về sở thích và mục 

tiêu nghề nghiệp. Sau buổi tư vấn, các em đã có những nhìn 
nhận về con đường sự nghiệp và biết rõ phải làm gì để có thể 

đạt được mục tiêu của mình.

Hầu hết các bậc cha mẹ đều ủng hộ mong muốn của con 
mình là sang Đức học tập – một đất nước an toàn, ổn định 

và thanh bình. Họ biết rằng, con họ sẽ có cơ hội nghề nghiệp 
rộng mở khi theo học Đại học tại đây. Chúng tôi rất vui mỗi lần 
được gặp lại các em Sinh viên chúng tôi từng tư vấn trước kia, 

những người đã, đang theo học tại Đức quay về nước thăm 
chúng tôi. Các em rất tự lập và có kiến thức sâu rộng.
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Tại các Trường Đại học công lập, Sinh viên phải nộp ít hoặc 
hoàn toàn không phải nộp học phí cho chương trình học Đại 
học đầu tiên và nhiều chương trình học Thạc sĩ. Tuy nhiên tại 
các Trường Đại học Tư, mức học phí thường tương đối cao.

TẤT CẢ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỀU PHẢI NỘP LỆ PHÍ HỌC KỲ.

Khoản lệ phí Học kỳ (Semeterbeitrag) này được quy định 
khác nhau giữa các Trường Đại học và do vậy mức đóng dao 
động từ 150 đến 400 Euro mỗi Học kỳ (= ½ năm). Trong 
khoản lệ phí Học kỳ này thường bao gồm một vé sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng cho Học kỳ đó và Sinh 
viên có thể sử dụng miễn phí các phương tiện công cộng 
quanh địa bàn Trường Đại học.

MỨC SINH HOẠT PHÍ THUỘC TẦM TRUNG BÌNH TẠI EU.

Nói chung, sinh hoạt phí tại các thành phố nhỏ thấp hơn so 
với các thành phố lớn. Trung bình, mỗi Sinh viên tại Đức cần 
khoảng 870 Euro/tháng.

Sinh viên nước ngoài phải chứng minh nguồn tài chính được 
đảm bảo. Theo quy định, con Quý vị phải có một khoản 
10.332 Euro cho một năm. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam sẽ 
thông tin cụ thể về hình thức và cách chứng minh tài chính.

Sinh viên nước ngoài chỉ được phép đi làm có giới hạn tại 
Đức. Làm thêm có thể giúp cải thiện khả năng tài chính, 
nhưng việc vừa đi làm kiếm tiền chi trả toàn bộ sinh hoạt phí 
song song với việc học là khó khả thi.

Chi phí học Đại học  
tại Đức bao nhiêu?
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Có rất nhiều khả năng xin tài trợ cho các chuyến học ngắn hạn  
và dài hạn tại Đức.

SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CÓ CƠ HỘI XIN HỌC BỔNG TẠI NHIỀU 
TỔ CHỨC.

Hãy xin tư vấn tại các Văn phòng Đại diện, Trung tâm Thông tin 
hoặc Điểm thông tin của DAAD hoặc tại Trường Đại học để xem 
liệu con Quý vị có cơ hội xin Học bổng không.

Các cơ hội xin tài trợ rất đa dạng. Có thể xin tài trợ tài chính cho 
nhiều mục đích học khác nhau: như các Khóa học ngôn ngữ và 
học chuyên môn ngắn hạn, thực tập cũng như cho các Chương 
trình Đại học, Sau Đại học và Nghiên cứu sinh.

Qua cơ sở dữ liệu Học bổng của DAAD (xem trên web  
→ www.funding-guide.de) có thể dễ dàng tìm các Học bổng khác 
nhau. Trong cơ sở dữ liệu này, không chỉ có các Học bổng của 
DAAD mà còn của nhiều tổ chức tài trợ khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý là các tổ chức tài trợ của Đức thường 
không tài trợ tài chính cho toàn bộ chương trình học ở Đức và 
thông thường cũng không dành cho Sinh viên năm đầu.

DAAD có hỗ trợ tài chính cho Sinh viên khuyết tật hoặc bị bệnh 
mãn tính sang học tập tại các Trường Đại học của Đức.

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 
CỦA TRƯỜNG.

Tổng cộng 310 Trường Đại học Đức cấp học bổng tài năng 
(Deutschlandstipendium). Học bổng này cũng dành cho Sinh 
viên nước ngoài. Vì vậy, Sinh viên có thể tham khảo Trường 
mình muốn sang học Đại học về các cơ hội nhận tài trợ.

Có những Học bổng  
hoặc khoản hỗ trợ tài 

chính nào?  

http://www.funding-guide.de
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Andrés Felipe Ramirez 
đến từ Bogotá, Colombia. Anh đã Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành 

Quang trắc & Địa tin học tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng 
Kỹ thuật ở Stuttgart. Hiện anh đang làm trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp bền vững tại Forest Stewardship Council (FSC) ở Bonn.

Sau khi Tốt nghiệp Cử nhân ở Colombia, tôi mơ  
ước được học Thạc sĩ ở nước ngoài, nhưng tôi không  

đủ khả năng tài chính.

Vì vậy, tôi đã đi làm cho đến khi nhận được thông tin về 
chương trình Học bổng EPOS của DAAD. Cơ hội nhận Học bổng 
dành cho Sinh viên Colombia và tất nhiên chất lượng giáo dục 
Đại học có tiếng của Đức đã khiến tôi quyết tâm lựa chọn sang 

Đức học.

Tôi rất muốn học Đại học tại một Trường định hướng Quốc tế. 
Mục tiêu của tôi là có cơ hội giao lưu Quốc tế và làm quen với 
nhiều nền văn hóa khác nhau. Và tôi đã thỏa mãn được mơ 

ước của mình. Tôi cùng với hơn 500 Cựu Sinh viên từ 89 Quốc 
gia hiện đang là một phần của mạng lưới Cựu Sinh viên toàn 

cầu của Trường.

Một điều rất thú vị nữa là tất cả các Giáo sư của tôi đều là 
những chuyên gia hàng đầu. Học Đại học không chỉ trang bị 

cho tôi những kiến thức chuyên ngành, mà tôi đã được chuẩn 
bị hành trang đầy đủ để sẵn sàng làm việc trong một môi 

trường đa văn hóa.
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Việc đi lại giữa Ðức và Việt Nam bắt buộc phải có thị thực. Do 
vậy, tất cả các công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Ðức 
phải có thị thực. Thời hạn dự định cư trú không đóng vai trò 
liên quan. Ở Việt Nam việc cấp thị thực nhập cảnh vào Ðức 
do Ðại sứ quán Ðức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Ðức tại Thành 
phố Hồ Chí Minh phụ trách. Ðại sứ quán luôn cố gắng giải 
quyết đơn xin cấp thị thực của người có nhu cầu một cách 
nhanh chóng. Ðể thuận tiện cho công việc của Đại sứ quán 
Đức, đề nghị Quí vị:

• điền đơn khai một cách chính xác và đầy đủ,
• nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết và
• nộp hồ sơ xin cấp thị thực đúng thời gian qui định 

Từ ngày 01.07.2007, tất cả các Sinh viên muốn sang Đức học 
Đại học, trước tiên phải nộp hồ sơ tại Bộ phận kiểm tra học 
vấn (Akademische Prüfstelle, viết tắt APS). Sau khi việc thẩm 
tra hồ sơ kết thúc và tùy đối tượng tham gia thành công kỳ 
thi TestAS hay phỏng vấn APS thành công, Sinh viên sẽ được 
nhận một chứng nhận/chứng chỉ. Với chứng nhận/chứng chỉ 
này Sinh viên có thể đăng ký học tại một Trường Đại học tại 
Đức. Chứng nhận/chứng chỉ APS là điều kiện để xét hồ sơ 
xin cấp thị thực đi học tiếng, học Dự bị Đại học hoặc học Đại 
học/Cao học tại Đức.

Thời gian xét hồ sơ xin cấp thị thực thông thường là 4 đến 6 
tuần khi có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ.

Thủ tục xin cấp Thị thực  
đi học Đại học tại Đức?
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Nước Đức là một Quốc gia cởi mở. Dân cư từ nhiều Quốc gia 
cùng sinh sống tại đây và hơn 16% dân số Đức có nguồn gốc 
nhập cư.

TỰ DO, TÔN TRỌNG VÀ CẢM THÔNG LÀ NHỮNG YẾU TỐ 
QUAN TRỌNG CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NÀY.

Trong tất cả các lĩnh vực của xã hội – và đặc biệt tại các 
Trường Đại học Đức - sự đa dạng và bình đẳng cơ hội đóng 
vai trò quan trọng. Ngoài ra, các chủ đề xã hội trọng điểm là 
bảo vệ khí hậu và tính bền vững.

NƯỚC ĐỨC LÀ MỘT QUỐC GIA AN TOÀN TRÊN THẾ GIỚI.

Không cần quá lo lắng về vấn đề tội phạm. Ở nước Đức, 
người ta có thể đi lại tự do, thoải mái mà không cần những 
biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào: dù ở thành thị hay nông 
thôn.

CẢNH SÁT ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ.

Từ bất kỳ điện thoại nào, có thể gọi cảnh sát miễn phí theo 
số 110.

Hầu hết các Quốc gia trên Thế giới đều có Đại sứ quán hoặc 
Lãnh sự quán tại Đức. Nếu có vấn đề gì, Cơ quan Đại diện 
Ngoại giao sẽ giúp giải quyết. Ngoài ra, có thể liên hệ với 
Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học nếu có thắc mắc 
liên quan đến vấn đề an toàn cá nhân.

Nước Đức hiện đại và  
an toàn như thế nào?
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Le Thi Hai Duong
đến từ Việt Nam và đã học đại học tại Berlin vào 

đầu những năm 1990. Hiện nay, bà là Phó Giám đốc 
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Thành 
phố Hồ Chí Minh - và cả hai con của bà hiện đang 

học tập tại Đức.

Chúng tôi luôn nhớ đến thời  
gian học đại học tại Đức.

Tôi và chồng tôi vẫn thường nhắc đến những trải nghiệm khó 
quên. Là cha mẹ, chúng ta luôn mong muốn hỗ trợ, quan tâm 

đến sự an toàn và hạnh phúc của các con. Qua những trải 
nghiệm của chính bản thân mình, chúng tôi biết rằng việc đi 
du học Đức sẽ nâng cao đáng kể cơ hội nghề nghiệp. Đó là lý 
do tại sao chúng tôi rất vui khi cả hai con chúng tôi đều đang 

đi theo con đường này.

Với chúng tôi, thời gian đầu sang du học ở nước ngoài là một 
chuyến phiêu lưu tuyệt vời, nhưng cũng là một cú sốc văn hóa 
thực sự. Ngày nay, qua các phương tiện truyền thông các bạn 
trẻ có cơ hội làm quen với các nền văn hóa khác nhau. Vì thế 

mà Quỳnh Anh, con gái tôi, đã không gặp nhiều bỡ ngỡ nhiều 
trong thời gian đầu sang Đức du học.

Nhiều điều đã trở nên dễ dàng hơn trong 30 năm qua. Hồi đó,  
chúng tôi chỉ có thể liên lạc với cha mẹ bằng thư viết tay và 
phải đợi nhiều tuần mới nhận được hồi âm. Ngày nay, sinh 

viên có thể dễ dàng liên lạc với người thân và bạn bè.
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Nguyen Le Quynh Anh 
là con gái Bà Lê Thị Hải Đường. Chị ấy đang học 
dự bị đại học để chuẩn bị theo học chương trình 
đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại 

Trường Đại học tổng hợp Hamburg.

Dự bị đại học là sự khởi đầu  
hoàn hảo đối với tôi.

Tôi thích bầu không khí thoải mái và tôn trọng trong các khóa  
học. Tất cả sinh viên nước ngoài đều sẵn sàng tiếp nhận 

những điều mới từ những người khác. Tôi đã làm quen và kết 
bạn với nhiều người, họ rất thân thiện. 

Và tôi đã học được rất nhiều điều! Ví dụ, tham gia tích cực vào 
lớp học và thảo luận về các chủ đề khác nhau. Giảng viên rất 
thông cảm và tôn trọng ý kiến của người học. Họ không chỉ 
truyền đạt kiến thức, mà còn đưa ra những lời khuyên cho 

cuộc sống hàng ngày ở Đức.

Động lực đặc biệt với tôi là sự công bằng tại đây. Tôi tin rằng, 
nếu nỗ lực bạn có thể đạt được rất nhiều điều. Vì vậy, mọi nỗ 

lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tôi được chăm sóc tốt kể từ khi đặt chân đến Hamburg. Tôi 
ở ký túc xá và được người hướng dẫn và các bạn sinh viên ở 
cùng chào đón rất nồng nhiệt. Mọi người đều sẵn sàng giúp 

đỡ! Thật là một khởi đầu thuận lợi!
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Với mạng lưới các bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, hệ 
thống Y tế tại Đức được coi là một trong những hệ thống Y tế 
tốt nhất Thế giới. Nếu cần được chăm sóc Y tế, thì ở Đức sẽ 
có dịch vụ chăm sóc tốt hơn hầu hết các Quốc gia khác.

AI MUỐN HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐỨC ĐỀU PHẢI CÓ BẢO HIỂM 
Y TẾ.

Trước khi lên đường sang Đức, Quý vị cần xem con Quý vị có 
được bảo hiểm không. Bảo hiểm Y tế của con Quý vị có thể 
cũng có giá trị ở Đức – ví dụ như với Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu 
Âu (EHIC).

Nếu không có sẵn bảo hiểm Y tế, cần phải mua và đóng bảo 
hiểm tại Đức. Theo quy định, tiền bảo hiểm cho Sinh viên 
khoảng 100 Euro mỗi tháng. Phòng Hợp tác Quốc tế của 
Trường cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ những vấn đề liên quan 
tới bảo hiểm.

NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ Y TẾ 
MIỄN PHÍ TẠI ĐỨC.

Trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng dịch vụ cấp cứu để đưa 
vào bệnh viện. Có thể gọi bác sỹ và trợ giúp y tế cả ngày lẫn 
đêm theo số 112.

Ở Đức, thuốc tây chỉ được bán ở các hiệu thuốc. Những loại 
thuốc có thể được bán không cần đơn ở các quốc gia khác 
(như kháng sinh), thì ở Đức phải được nhân viên Y tế kê đơn.

Chăm sóc Y tế  
thế nào?
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Mỗi Trường Đại học đều có Văn phòng Quốc tế (hay Phòng 
Hợp tác Quốc tế). Nhân viên Phòng Hợp tác Quốc tế sẽ tư 
vấn trực tiếp để Sinh viên chuẩn bị cho việc học Đại học và 
giải đáp mọi thắc mắc sau khi Sinh viên sang Đức.

CON QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ 
THỦ TỤC

Một số Trường Đại học Đức có các Chương trình tư vấn 
(Chương trình đỡ đầu). Tại đây, các Sinh viên có kinh nghiệm 
sẽ giúp giải đáp mọi vấn đề phát sinh.

Hội Sinh viên các Trường Đại học cũng có thể tham gia hỗ 
trợ. Nhiều Hội Sinh viên cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ cho 
Sinh viên nước ngoài: Gói dịch vụ này ngoài bảo hiểm Y tế, 
còn bao gồm cả ăn và chỗ ở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc hòa nhập cuộc sống tại Đức.

Tại mỗi Trường Đại học, đại diện Sinh viên cũng tổ chức các 
sự kiện chào đón tân Sinh viên.

Và cuối cùng: Giảng viên tại các Khoa sẽ giải đáp các câu hỏi 
về chuyên môn.

SINH VIÊN CẦN CÓ KHẢ NĂNG TỰ LẬP NHẤT ĐỊNH.

Sinh viên phải có khả năng tự chịu trách nhiệm về quá trình 
học tập của mình. Cụ thể, sẽ có những chương trình hỗ trợ, 
nhưng Sinh viên phải chủ động và tự biết sử dụng những 
chương trình này.

Con tôi sẽ được chăm  
sóc ở Đức thế nào?
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Pascal Ahiagble
đến từ Lomé, Togo. Anh đang theo học ngành Tin học Kinh 
tế tại Trường Đại học Tổng hợp Saarland ở Saarbrücken. Với 
những đóng góp tích cực của mình cho Trung tâm Sinh viên 

Quốc tế (ZiS) và Hiệp hội Sinh viên Châu Phi ở Saarland, năm 
2020 anh đã được nhận Giải thưởng DAAD dành cho thành tích 

xuất sắc của Sinh viên nước ngoài.

Tôi tin rằng mọi Sinh viên nước ngoài đều mong muốn 
được hỗ trợ - và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ! 

Tại Trung tâm Sinh viên Quốc tế Saarbrücken, chúng tôi hỗ trợ  
Sinh viên đến từ mọi nơi. Chúng tôi cung cấp địa chỉ trong 

Chương trình liên kết bạn bè để các bạn tân Sinh viên có thể 
liên hệ với Sinh viên có kinh nghiệm và hỏi đáp tất cả những gì 

liên quan đến khó khăn hàng ngày. Điều quan trọng là ngay 
từ khi sang Đức, các bạn tân Sinh viên có cơ hội làm quen 

những người đồng hành tin cậy, nhận được tư vấn và đỡ mất 
công tìm hiểu.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết rõ những khó khăn của các 
bạn Tân sinh viên nước ngoài. Để có thể nhanh chóng hòa 

nhập, họ phải tìm các kết nối. Chúng tôi thường tổ chức các 
buổi gặp, trao đổi và các hoạt động khác giúp Sinh viên dễ 

dàng có cơ hội làm quen với những người bạn mới.

Tôi rất vui khi được đóng góp vào những hoạt động có ý nghĩa  
này và vẫn đang tiếp tục góp phần giúp nhiều Sinh viên nước 

ngoài hòa nhập với cuộc sống mới.
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Tại Đức, Sinh viên có thể ở Ký túc xá hoặc nhà thuê của tư 
nhân.

KHÁC VỚI NHIỀU NƯỚC KHÁC CON QUÝ VỊ SẼ KHÔNG TỰ 
ĐỘNG NHẬN CHỖ Ở CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

Rất ít Trường Đại học ở Đức có Ký túc xá nằm ngay trong 
trong khuôn viên Trường và đó là lý do tại sao thường không 
có lựa chọn nhà ở nằm ngay trong khuôn viên Trường Đại 
học.

Tuy nhiên, tất cả các thành phố có Trường Đại học đều có Ký 
túc xá Sinh viên. Thuê phòng trong Ký túc xá thường là kinh 
tế nhất. Hơn nữa, Sinh viên có thể dễ dàng kết nối với các 
Sinh viên khác. Tổng quan thông tin tìm phòng Ký túc xá do 
DAAD cung cấp xem trên web  
→ www.daad.de/wohnheimfinder.

Một cách khác là thuê nhà của tư nhân. Nguồn cung rất đa 
dạng: Từ phòng không đồ đạc đến phòng đầy đủ tiện nghi 
đều có trên thị trường thuê của tư nhân.

Ở GHÉP TRONG MỘT CĂN HỘ RẤT PHỔ BIẾN VỚI SINH VIÊN.

Một vài người cùng thuê và sống ghép trong một căn hộ 
(Wohngemeinschaft – WG) cũng được ưa thích. Tại đây, mỗi 
người đều có phòng riêng, nhưng bếp và phòng tắm dùng 
chung. Ưu điểm là chi phí hợp lí. Ngoài ra, Sinh viên dễ dàng 
làm quen với các bạn ở cùng và là một cơ hội tuyệt vời để cải 
thiện tiếng Đức.

Phòng Hợp tác Quốc tế của các Trường Đại học cung cấp 
thông tin hữu ích về việc tìm kiếm chỗ ở.

Con tôi sẽ ở đâu?

http://www.daad.de/wohnheimfinder
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Có lẽ Quý vị đang cân nhắc việc sang thăm con ở Đức. Đây 
cũng là một điều nên làm.

CẢNH QUAN HẤP DẪN.

Những bãi biển và cồn cát trải dài trên các hòn đảo, trên 
Biển Bắc và Biển Baltic. Phía nam Đức, dãy Alps mời gọi Quý 
vị đi trượt tuyết hoặc đi bộ đường dài. Quý vị cũng sẽ tìm 
thấy những vùng thảo nguyên và những cánh đồng, những 
dãy núi và thung lũng ven sông đẹp như tranh vẽ.

KIẾN TRÚC NỔI BẬT.

Những ngôi nhà khung gỗ (Fachwerkhaus), những lâu đài 
thời trung cổ, những tòa nhà theo phong cách Romanesque 
và Gothic, những ngôi nhà từ giữa Thế kỷ 19 và cả những tòa 
nhà rất hiện đại. Không chỉ ở các đô thị Berlin, Hamburg,  
Munich và Koln, mà ở các thành phố nhỏ hơn cũng có rất 
nhiều nét văn hóa phong phú để khám phá và trải nghiệm.

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC TỔ CHỨC QUANH NĂM.

Ví dụ như Lễ hội Hóa trang bên bờ sông Rhein, Lễ hội Rượu 
vang vùng Pfalz và Lễ hội Bia Oktoberfest ở Munich.

Đức vô cùng đa dạng về ẩm thực: từ ẩm thực truyền thống 
địa phương, ẩm thực các dân tộc khác nhau đến sáng tạo 
của các đầu bếp của các nhà hàng hang đầu.

MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG THUẬN LỢI CHO CÁC CHUYẾN 
DU LỊCH.

Nước Đức nằm ở trung tâm Châu Âu và do đó Đức cũng là 
điểm khởi đầu lý tưởng để tiếp tục hành trình khám phá các 
nước Châu Âu khác. Quý vị hãy tự trải nghiệm.

Du lịch tại Đức  
có gì?
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Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho Quý vị và con Quý vị 
trước khi lên kế hoạch học Đại học tại Đức, hãy liên hệ với 
Văn phòng hoặc Cán bộ chuyên trách ở Quốc gia của Quý vị:

• Các Trung tâm thông tin (ICs), Điểm thông tin và Văn 
phòng Đại diện của DAAD  
(xem trên web → www.daad.de/local)

• Chuyên gia ngôn ngữ, Giảng viên được DAAD cử Giảng 
dạy tại các Trường Đại học ở nước ngoài

• Các Phân Viện Goethe
• Các Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước Đức ở nước 

ngoài (Đại sứ quán và Lãnh sự quán)

Các thông tin khác 

Và cuối cùng, Quý vị cũng có thể nhận tư vấn tại Trụ sở chính 
của DAAD tại Bonn. Đừng ngại: hãy liên hệ với chúng tôi!

→ www.daad.de/contactform

http://www.daad.de/local
http://www.daad.de/contactform
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Học Đại học tại Đức
→ www.daad.de/deutschland
→ www.daad.de/nach-deutschland/publikationen/
→ www.study-in-germany.de 

Tìm Ngành học 
→ www.myguide.de
→ www.daad.de/international-programmes
→ www.daad.de/hochschulkompass
→ www.universityranking.de 
→ www.studienwahl.de 

Vấn đề thị thực
→ www.auswaertiges-amt.de 

Học bổng và các chương trình hỗ trợ
→ www.funding-guide.de
→ www.deutschlandstipendium.de

Học tiếng Đức
→ www.daad.de/sommerkurse 
→ www.goethe.de
→ www.deutsch-uni.com 
→ www.dw.de
→ www.testdaf.de

Bài kiểm tra dành cho sinh viên quốc tế
→ www.testas.de

Triển lãm Giáo dục Đại học
→ www.study-in-germany.de/events

Các Khóa học và Ngành học trực tuyến
→  www.daad.de/international-programmes  

(„Online formats only“)
→ www.hochschulkompass.de („Fernstudium“)

Tìm nhà ở
→ www.daad.de/wohnheimfinder
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