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TH NG BÁO TU

N INH DU H C ĐẠI H C VÀ AU ĐẠI H C
TẠI CHLB ĐỨC

H C MIỄN PHÍ – LẤ BẰNG QUỐC TẾ
I. LỢI ÍCH KHI THAM GIA DU H C ĐẠI H C VÀ AU ĐẠI H C
 Miễn học phí 100% đối với với các trường công lập tại CHLB Đức.
 Có cơ hội lựa chọn trường và ngành học theo nguyện vọng.
 Được thực tập tại các công ty hàng đầu thế giới.
 Công ty và nhà trường tại CHLB Đức sẽ giúp để có hợp đồng làm việc theo chuyên
ngành,

 Có cơ hội định cư và nhập quốc tịch theo luật định…
II. ĐỐI TƯỢNG TUY N SINH
Tối thiểu có bằng tiếng Đức B1 và một trong các điều kiện sau:
A. Sang Đức học Dự bị Đại học và sau đó học Đại học:
1. Tham gia và đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi của trường
đại học chủ trì với 4 môn thi Toán, Văn, Ngoại Ngữ và một môn tự chọn với điểm thi bốn
môn đạt từ 24 điểm trở lên và không có môn nào dưới bốn (04) điểm; Có giấy gọi vào học
hệ đại học chính quy của một trường đại học tại Việt Nam được CHLB Đức công nhận.
2. Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy (tuyển sinh đầu vào bằng kết quả thi đại học/cao
đẳng).
3. Đang là sinh viên của các trường đại học hệ chính quy tại Việt Nam được CHLB Đức
công nhận và đạt điều kiện 1, chưa học hết 4 học kỳ.
Học viên cần tham gia thẩm tra APS và làm bài thi viết testAS trước khi xin visa.
B. Sang CHLB Đức học khoá tiếng Đức DSH và sau đó vào học đại học năm thứ nhất hoặc
học cao học:
Chắp cánh ước mơ – Vươn tầm thế giới

Page 1

VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IBA
PHÂN VIỆN TP. HCM
14/10 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: 028 35 16 66 21 - Fax: 028 35 16 66 19 - Mobile: 0946 160 669
Email: hcm@iba.edu.vn - Website: www.iba.edu.vn
Hotline: 1900 636 592 (cước 1000 đồng/phút)

1. Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy và có giấy gọi vào học hệ liên thông đại học hoặc đã
học hết 4 học kỳ hệ chính quy ở một trường đại học tại Việt Nam được CHLB Đức công
nhận và đạt điều kiện 1 ở mục A thì được vào học năm thứ nhất cùng khối ngành với điều
kiện đỗ kỳ thi tuyển tiếng Đức đầu vào (DSH-2 hoặc DSH-3).
2. Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy với bằng loại khá và có viết luận văn tốt nghiệp thì
được học tiếp
 Cao học ngành đã học hoặc học đại học một chuyên ngành khác cùng khối ngành.
 Học viên cần tham gia thẩm tra và phỏng vấn APS trước khi xin visa.
M I TH NG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IBA- CHI NHÀNH TP HCM
14/10 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: (028) 35 16 66 21; Mobile: 0946 16 06 69; Fax: (028) 35 16 66 19;
E-mail: hcm@iba.edu.vn I Website: www.iba.edu.vn
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Viện Giáo dục và Đào tạo quốc tế IBA chuyên:
- Đào tạo ngoại ngữ, tổ chức các kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức khảo thí châu Âu ECL cấp chứng chỉ:
Tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.
- Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết cho đến khi xin cấp visa du học các chương trình:
Du học THPT, du học cao đẳng nghề có học bổng, du học đại học, du học sau đại học và thẩm định văn bằng Việt
Nam, làm việc tại Đức với mức lương hấp dẫn, cam kết chỉ thu phí khi có visa.
- Tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng phỏng vấn.
- Đưa đón từ sân bay về chỗ ở, chăm sóc và hướng dẫn để nhanh hòa nhập trong thời gian ban đầu tại CHLB Đức.
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