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Tự giới thiệu

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst - DAAD) là một tổ chức 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 tập và Nghiên cứu tại Đức có thể tìm 
được trong các ấn phẩm của DAAD, tại www.daad.de, 
www.daad-vietnam.vn và tại các Văn phòng Đại diện, 
Trung tâm Thông tin khắp Thế giới.



Chúng tôi rất vui khi thấy các vị đang cùng con mình cân nhắc 
khả năng sang học tập tại Đức. Học tập ở nước ngoài là một thử 
thách lớn. Cũng là một người mẹ, tôi hiểu rõ các phụ huynh lo 
lắng như thế nào về cuộc sống cũng như nghề nghiệp tương lai 
của con mình. Chắc các quý vị sẽ băn khoăn, con mình sẽ sống 
như thế nào ở một nơi xa lạ. Có lẽ vẫn còn nhiều điểm các quý vị 
chưa nắm rõ. Tờ rơi này sẽ giúp giải đáp một số câu hỏi của các 
quý vị.

Nước Đức có nhiều điểm để thu hút con quý vị sang học tập. Các 
Trường Đại học Đức rất có uy tín trên thế giới từ nhiều thế kỷ. Do 
đó nước Đức là một trong những điểm đến được yêu thích nhất 
của các Sinh viên Quốc tế. Hiện nay hơn 340.000 bạn trẻ từ khắp 
nơi trên Thế giới đang Học tập và Nghiên cứu tại Đức. Các Trường 
Đại học Đức cung cấp nhiều khả năng học tập đa dạng. Mọi bằng 
cấp con các quý vị có thể đạt được đều được Quốc tế công nhận. 
Điều này bảo đảm những cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tốt nhất.

Hơn thế nữa, Đức không chỉ là một trong những cường quốc về 
kinh tế mà còn là một quốc gia cởi mở, dân chủ, độ lượng, an 
toàn và tươi đẹp với những hấp dẫn đa dạng về văn hóa, du lịch 
và ẩm thực.

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

TS Dorothea Rüland
Tổng thư ký DAAD

Các vị phụ huynh
thân mến!
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Cuộc sống tại một đất nước khác lạ giúp ta mở rộng được tầm 
nhìn. Tầm nhìn này đem đến những giác độ và tư duy mới. Kinh 
nghiệm ở nước ngoài khiến cuộc sống của chúng ta thêm phong 
phú.

Việc làm quen với một nền văn hóa mới như phát hiện ra một 
chân trời mới - kể cả khi nền văn hóa mới đó ban đầu có vẻ như 
không hoàn toàn khác lạ.  giúp chúng ta vượt qua những Điều này
ác cảm và mặc cảm ban đầu, làm phong phú thêm cuộc sống cá 
nhân bao gồm cả việc mở rộng quan hệ bạn bè uốc tế, mối Q
quan hệ chúng ta dễ dàng tạo dựng khi học tập tại nước ngoài.

Việc học tập ở nước ngoài giúp cho con em mình tăng cường tính 
tự lập hơn rất nhiều so với học trong nước và điều đó tạo cơ hội 
thuận lợi hơn khi tìm việc sau này. Những kinh nghiệm Quốc tế 
thu thập được là một lợi iểm đặc biệt để bắt đầu sự nghiệp đ
trong một Thế giới toàn cầu hóa. Học ại học ở nước ngoài là mộtĐ  
điểm cộng quan trọng trong lý lịch của con em mình và đó là một 
lợi thế không thể bỏ qua trong mắt các nhà tuyển dụng. Ngoài ra, 
việc học tập bằng ngoại ngữ ở nước ngoài còn tạo điều kiện để 
cho con em mình nâng cao rõ rệt trình độ ngoại ngữ và có thể 
sớm tạo ra những mối quan hệ quốc tế về Khoa học và Nghề 
nghiệp.

T , hàng loạt Trường Đại học Đức đã xây rong những năm gần đây
dựng các Chương trình Đào tạo đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu 
của Sinh viên Quốc tế.

Tóm lại: Học ại học ở nước ngoài là một khoản đầu tư quý báu Đ
cho tương lai con em mình.
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 Học Đại học ở nước ngoài

ì?đem lại những g
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Các T Trường Đại học Đức được hế giới đánh giá rất cao. Từ những 
T ã khởi nguồn nhiều nghiên cứu, phát minh mang rường này đ
tầm Quốc tế.

Nhiều sáng chế mang tính đột phá đến từ nước Đức. Danh sách 
các nhà Khoa học Đức đoạt giải Nobel rất dài, riêng trong lĩnh vực 
Khoa học tự nhiên và Y tế đã là 68 người, như: Wilhelm Conrad 
Röntgen, Robert Koch, Max Planck, Albert Einstein, Christiane 
Nüsslein-Volhard và Harald zur Hausen. Cũng không phải ngẫu 
nhiên mà nước Đức được coi là đất nước của các nhà thơ và nhà 
triết học, đất nước của Kant, Hegel và Adorno, của Goethe, Heine 
và Brecht cũng như của Bach, Beethoven và Brahms.

Tại Đức, Khoa học và Nghiên cứu có một vị thế cao quý và một 
truyền thống lâu Trường ại học cổ nhất nước Đức được đời. Đ
thành lập năm 1386 tại Heidelberg. Ngày nay, Đức có hơn nước 
400 Trường ại học được nhà nước công nhận. Những Trường Đ
này được phân bố tại hơn 170 thành phố trên khắp nước Đức. Các 
Trường K óa học Học tập Đại học Đức cung cấp nhiều h  đa dạng để 
và Nghiên cứu. Tổng cộng có hơn 1 .000 Khóa học khác nhau, 9
trong đó có hơn 1. 00 Khóa học được xây dựng theo định hướng 7
Quốc tế.

Con em mình H   sẽ có những điều kiện rất thuận lợi cho việc ọc
tập. Các Trường ại học, Viện Nghiên cứu được trang bị hiện đại. Đ
Sinh viên được chăm sóc chu đáo và được nhìn nhận như những 
Nhà Khoa học mới vào nghề.

Một điểm cũng không thể bỏ qua: Tiếng Đức là một trong những 
ngôn ngữ Khoa học quan trọng nhất và với hơn 1  triệu người 00
sử dụng, tiếng Đức là một ngôn ngữ phổ biến trên Thế giới. Tiếng 
Anh là bắt buộc, biết thêm tiếng Đức là một lợi thế. Trong khi việc 
biết tiếng Anh ngày nay được coi là điều tất yếu thì việc sử dụng 
thành thạo thêm một ngoại ngữ nữa sẽ cải thiện ể cơ hội đáng k
nghề nghiệp trong một Thế giới toàn cầu hóa. Học tiếng Đức sẽ 
rất có lợi!

2
 Tại sao nên học Đại học tại Đức?
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Để có thể hòa đồng vào cuộc sống tại một nước khác, trên 
nguyên tắc ta phải giỏi ngôn ngữ của nước đó. Ở Đức cũng như 
bất kỳ một Quốc gia nào khác. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, 
con em mình nên bắt đầu học tiếng Đức ngay từ trong nước, ví 
dụ tại Viện Goethe. Dù các Trường Đại học Đức không yêu cầu 
Sinh viên Quốc tế phải sử dụng thành thạo tiếng Đức ngay từ khi 
mới sang. Nhưng lý tưởng nhất là con em mình nên chuẩn bị 
trước về tiếng Đức. 

Việc con em mình cần đạt trình độ tiếng Đức ở cấp độ nào, hoàn 
toàn phụ thuộc vào Khóa học muốn đăng ký:

< Nếu đăng ký học tại một Khóa học Quốc tế, trước tiên phải 
giỏi tiếng Anh. Hiện nay các Trường Đại học Đức  cung cấp hơn 
1. 00 khóa Đào tạo Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ bằng tiếng Anh. Chi 4  
tiết cụ thể xin tham khảo thêm tại địa chỉ: 
www.daad.de/international-programmes.

<  Nếu đăng ký học một khóa giảng dạy bằng tiếng Đức thì phải 
chứng minh được trình độ tiếng Đức nhất định. Có nhiều bài thi 
và kiểm tra khác nhau đã được chuẩn hóa, ví dụ như: DSH, 
TestDaF, DSD.

Ngoài ra còn nhiều khả năng để học tiếng Đức ví dụ: Các Trường 
Đại học cung cấp nhiều Khóa học tiếng song song với học 
chuyên môn, hay ở những cơ sở dạy tiếng với nhiều khóa học ở 
cấp độ khác nhau như Viện Goethe và các Trường dạy tiếng tư.

3
Con tôi cần học 
bao nhiêu tiếng Đức?
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Trong trường hợp con em mình chưa học đủ bốn Học kỳ cĐại họ  
tại Việt Nam, thì trước khi được nhập học chính thức, con em 
mình phải qua kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" 
(Feststellungsprüfung - FSP). Chuẩn bị cho kỳ thi này, các Sinh 
viên Quốc tế thường sẽ được Trường Đại học chuyển vào Trường 
Dự bị Đại học (Studienkolleg) trực thuộc trong vòng hai Học kỳ. 
Đa số các  thu học phí. Tại đây, Studienkolleg không con em mình 
sẽ được học các môn có liên quan đến Ngành học sau này và 
được bồi dưỡng tiếng Đức. Hai Học kỳ Studienkolleg được kết 
thúc bằng kỳ thi FSP. Nếu đạt kỳ thi này, con em mình sẽ được học 
Ngành ã chọn tại bất kỳ Trường Đại học tương ứng nào, nói một đ
cách khác: Bằng FSP có giá trị cho tất cả các Trường Đại học tương 
ứng trên lãnh thổ nước Đức. Do đó khi có FSP, chuyện đổi Trường 
không còn là một chuyện quá khó. Khó khăn đầu tiên là đầu vào 
Studienkolleg: Vì số Sinh viên Quốc tế luôn lớn hơn rất nhiều số 
chỗ học dự bị, nên các Studienkolleg có tổ chức thi đầu vào. Môn 
thi đầu vào Studienkolleg (Aufnahmeprüfung) là môn Đức ngữ 
(tối thiểu trình B1 Viện Goethe, có Trường yêu cầu trình độ  của độ 
B2 Viện Goethe) và đôi khi có thêm môn Toán, môn Hóa hoặc  của 
môn Sinh (tùy Ngành sẽ học sau này). Do vậy, để đỗ đầu vào ự D
bị ại học việc là điều rất Đ ,  chuẩn bị tiếng Đức ngay tại Việt Nam 
quan trọng, vì nếu không, con em mình sẽ phải "luyện thi" ở 
ngoài để thi đạt kỳ thi này hoặc kỳ FSP tới.

4
Có các khóa chuẩn bị cho việc
học Đại học tại Đức không?
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Các Trường Đại học Đức cung cấp những Khóa học phù hợp cho 
mọi đối tượng, mọi cấp độ Đào tạo. Tại đây, ta có thể:

< Nhập học với tư cách sinh viên năm thứ nhất,
< Học lên Thạc sỹ hay Tiến sỹ sau khi có bằng Đại học hay bằng 
Cao học.

Có thể sẽ khó lựa chọn một trong số hơn 400 Trường Đại học 
được nhà nước công nhận với khoảng 19.000 Khóa học. Sẽ dễ 
khái quát hơn khi ta quyết định chọn một trong số ba loại Trường 
sau:

< Đại học Tổng hợp (học thiên về Nghiên cứu)
< Đại học Khoa học Ứng dụng (học thiên về Thực tiễn)  
< Đại học Nghệ thuật, Điện ảnh, Nhạc (học về Nghệ thuật)

Tại Đức, đa số các Trường Đại học được nhà nước cung cấp ngân 
sách. Chỉ có khoảng 7,5 % Sinh viên theo học tại gần 120 Trường 
Đại học dân lập. Chất lượng Giảng viên tại cả hai hệ thống Đào 
tạo này tốt ngang nhau.

Những hỗ trợ cho việc lựa chọn khóa học phù hợp có thể tìm tại 
địa chỉ: www.daad-vietnam.vn. Ngoài ra, tại Văn phòng Đại diện, 
Trung tâm Thông tin và Tư vấn sẽ có cung cấp thêm thông tin.

DAAD hàng năm tổ chức hoặc tham gia Triển lãm Giáo dục Quốc 
tế cùng với nhiều Trường Đại học Đức. Đến thăm những Triển lãm 
này sẽ giúp thu thập được nhiều thông tin cụ thể hơn.

5
Trường nào, Khóa học nào 
phù hợp?
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Cuộc sống tại Đức không đắt, nếu so với các Quốc gia Châu Âu 
khác. Chi phí cho thực phẩm, chỗ ở, quần áo và các sinh hoạt văn 
hóa nằm ở mức trung bình của Châu Âu.

Khi học tại Đức -ngoài chi phí sinh hoạt- phải tính đến tiền Bảo 
hiểm Y tế, lệ phí nhập học cho mỗi Học kỳ và có thể cả Học phí. 
Đa phần các Trường ại học Đức được nhà nước hỗ trợ Ngân Đ
sách. Tại các Trường ại học Dân lập, mức học phí thường cao Đ
hơn nhiều, có thể tới 20.000 Euro mỗi năm. Ngoài khoản Học phí 
có thể phải đóng kể trên, tất cả Sinh viên đều phải trả một khoản 
gọi là "lệ phí nhập học" cho H , thông thường mỗi ọc kỳ. Trong đó
đã bao gồm cả một vé sử dụng phương tiện giao thông công 
cộng cho Học kỳ , với vé này sinh viên có thể sử dụng miễn phí  đó
các phương tiện giao thông công cộng quanh địa bàn Trường. 
Mức thu lệ phí này tùy thuộc vào từng Trường, từng Thành phố và 
nên dự trù khoảng  Euro cho mỗi Học kỳ.150 - 350

Rất khó có thể nói chính xác mỗi tháng một Sinh viên cần bao 
nhiêu tiền. Nói chung chi phí tại một T n hành phố nhỏ sẽ thấp hơ
tại một Thành phố lớn. Số liệu cho thấy: Trung bình S inh viên ở 
Đức cần khoảng  Euro mỗi tháng. Phần lớn nhất trong đó là 920
tiền thuê nhà.

Ngoài ra, mọi S sự inh viên nước ngoài đều phải chứng minh được 
bảo đảm về khả năng tài chính của mình. Trên nguyên tắc, yêu 
cầu sẽ là khoảng 9.000 Euro. Tmỗi năm phải có ại Đại sứ quán Đức 
có thể tìm hiểu thêm về hình thức và các cách chứng minh khả 
năng tài chính cụ thể.

Sinh viên nước ngoài được phép làm việc có giới hạn tại Đức. Làm 
thêm có thể giúp cải thiện khả năng tài chính nhưng việc đi làm 
để kiếm tiền chi trả toàn bộ sinh hoạt phí ạbên c nh việc đi học là 
không khả thi.

6
 Học Đại học tại Đức
hết bao nhiêu tiền?
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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 Du học, 
trước tiên phải nộp hồ sơ tại Bộ phận kiểm tra học vấn 
(Akademische Prüfstelle, viết tắt APS). Sau khi việc xét 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.

7
Thủ tục xin cấp Thị thực 
đi Du học tại Đức?
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Đức là một hế giới. Quốc gia an toàn - kể cả khi so sánh với T
Không có lý do để lo lắng quá mức cần thiết về tội phạm hình sự. 
Ở  tự do thoải mái mà không cần tới những biện Đức có thể đi lại
pháp phòng ngừa đặc biệt, dù là ở thành thị hay làng quê, ban 
ngày hay ban đêm.

Cảnh sát được tin tưởng và hoạt động hiệu quả. Có thể gọi cảnh 
sát miễn phí từ bất cứ điện thoại nào trên nước Đức theo số .110

Việt Nam có tại Berlin và Tổng lãnh sự quán tại Đại sứ quán 
Frankfurt (Main) , . Trong trường hợp có vấn đề Cơ quan Đại diện 
Ngoại giao sẽ giúp giải quyếtViệt Nam .

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức:
Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow
Tel.: +49 30 5363 0108
E-Mail: sqvnberlin@t-online.de

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt:
Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49
60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 7953 3650
E-Mail: visa@vietnam-generalkonsulat.de

Ngoài ra có thể liên hệ với Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường 
đang theo học để t ư mọi vấn ìm hiểu về an toàn cá nhân cũng nh
đề liên quan.

8
 Nước Đức có an toàn không?
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Chăm sóc y tế tại Đức rất tốt. Hệ thống  tế Đức với mạng lưới các Y
Bác sỹ có trình chuyên môn cao thuộc vào những hệ thống Y độ 
tế tốt nhất Thế giới.

Ai muốn sang học tại Đức đều phải đóng bảo hiểm mua và Y tế. 
Phí bảo hiểm cho Sinh viên vào khoảng 5 Euro mỗi tháng.8

Phòng Hợp tác Quốc tế của các Trường luôn sẵn sàng giúp đỡ về 
những vấn đề liên quan tới bảo hiểm Y tế và đưa ra những lời 
khuyên hữu ích. Đa phần gần Trường đều có V òng của các ăn ph
Hãng bảo hiểm. Qua đó có thể ký hợp đồng bảo hiểm rất nhanh 
chóng và đơn giản.

Với hợp đồng bảo hiểm ta có thể đi khám Bác sỹ và chỉ phải trả 
một khoản phí nhỏ mỗi quý. Trường hợp cần cấp cứu có thể gọi 
dịch vụ cấp cứu để đưa vào bệnh viện. Mọi dịch vụ đều miễn phí 
đối với người đóng bảo hiểm. Có thể gọi Bác sỹ và xe cấp cứu 
miễn phí cả ngày lẫn đêm theo số .112

9
 Chăm sóc y tế như thế nào?
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Con em mình sẽ không đơn độc tại Đức mà sẽ được giúp đỡ 
trong mọi vấn đề liên quan tới tổ chức cuộc sống. Mỗi rường T Đại 
học đều có một Phòng Hợp tác Quốc tế để chăm sóc Sinh viên 
nước ngoài. uốc tế là một trong Nhân viên Phòng Hợp tác Q
những người trực tiếp giúp đỡ cho việc chuẩn bị sang Đức. Ở đó 
có thông tin về từng , điều kiện nhập học và chuẩn bị Khóa học
vào học, về các kỳ thi tiếng, về thực tập, về tài chính trong thời 
gian học và về kế hoạch ọc tậH p cụ thể. Ngoài ra, Phòng Hợp tác 
Quốc tế cũng hỗ trợ tại chỗ. Ngay sau khi sang tới Đức, con em 
mình sẽ được cung cấp những thông tin cần thiết.

Một số T Đại học Đức còn có những C ình gọi là rường hương tr
" ình đỡ đầu". Nếu theo C ình đó, SChương tr hương tr inh viên nước 
ngoài sẽ có một người hướng dẫn cụ thể, thường là inh viên  một S
có kinh nghiệm. Sinh viên này sẽ giúp đỡ trong các khâu thủ tục 
với cơ quan chức năng, các vấn đề thường nhật, các câu hỏi liên 
quan đến việc ọc tập rường H  v.v... Hội Sinh viên tại các T Đại học 
cũng tham gia hỗ trợ. Nhiều Hội Sinh viên cung cấp các gói dịch 
vụ cho S : G Yinh viên nước ngoài  ói dịch vụ này ngoài bảo hiểm  tế 
c  tạo điều kiện thuận lợi hơn khi òn bao gồm cả ăn và chỗ ở và
mới đặt chân đến nước Đức.

Tuy nhiên  một điểm quan trọng cần biết là các rường ại học , T Đ
Đức luôn yêu cầu inh viên phải có khả năng tự lập nhất định. S
Sinh viên phải có khả năng tự chịu trách nhiệm về quá trình Học 
tập của mình. Cụ thể: Có rất nhiều Ch ình hỗ trợ nhương tr ưng 
S C ình này.inh viên phải tự biết tận dụng những hương tr

10
Con em mình sẽ được chăm sóc 
như thế nào tại Đức?

Thông tin cho phụ huynh   23



Tại Đức, Sinh viên thường sống trong Ký túc xá hoặc trong nhà 
thuê của tư nhân.

Khác với một số nước khác, Sinh viên Đại học tại Đức không 
nghiễm nhiên nhận được chỗ ở. Một số Trường Đại học Đức 
không bố trí chỗ ở ngay trong khuôn viên của Trường. Tuy nhiên 
mỗi Trường đều có Ký túc xá Sinh viên. Đa phần phòng thuê ở đây 
là rẻ nhất nhưng Sinh viên cần đăng ký sớm mới có chỗ.

Một giải pháp khác là thuê nhà tư. Nguồn cung rất đa dạng: Từ 
phòng không đồ đạc tới phòng đầy đủ tiện nghi đều có trên thị 
trường tự do. Đối với Sinh viên, sống chung trong một căn hộ 
(WG - Wohngemeinschaft) là một giải pháp rất được ưa thích. Ở 
đó, nhiều người cùng thuê một căn hộ: Mỗi người một phòng 
nhưng bếp và nhà vệ sinh sẽ được sử dụng chung. Lợi thế việc 
thuê chung một căn hộ như vậy là sẽ giảm được chi phí. Ngoài ra 
ta sẽ có cơ hội làm quen với bạn bè mới và sống như vậy là cơ hội 
tuyệt vời để học tiếng Đức.

11
 Con em mình sẽ ở đâu?
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1 2 
Lịch trình Du học Đức
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1 3
Có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Trung tâm Việt-Đức 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa

   Điện thoại: 024 3868 3773 

   E-Mail: daad@daadvn.org 

   Internet: www.daad-vietnam.vn

Deutsches Haus, 4.09 

33 Lê Duẩn, Quận 1

   Điện thoại: 028 3822 3427  

   E-Mail: hcmc@daadvn.org

Giờ tư vấn 

Thứ 2, thứ 4, thứ 6: 09:00 – 12:00 giờ 

Thứ 3, thứ 5: 13:00 – 16:00 giờ

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội

Trung tâm thông tin DAAD Tp. Hồ Chí Minh

Giờ tư vấn Học bổng:

Trong giờ hành chính

Giờ tư vấn Du học:

Thứ 3, thứ 5: 09:00 – 12:00 giờ

Thứ 4, thứ 6: 14:00 – 16:00 giờ
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1 4 
Bản đồ Đại học nước Đức



Chịu trách nhiệm xuất bản 

Cơ quan Tr đ Đức (DAAD)ao ổi Hàn lâm 
Deutscher Akademischer A  ustauschdienst
G cademic Exerman A change Service
Kennedyallee 50, 53175 Bonn ( ức)Đ
www .de.daad
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