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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT-ĐỨC
• Dự án đại học tiêu chuẩn thế giới đầu tiên tại 

Việt Nam, hợp tác giữa chính phủ Việt Nam 
và CHLB Đức

• Được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Việt Nam, Bộ Giáo dục Liên bang Đức, Bộ 
Giáo dục và Khoa học bang Hessen, Bộ Giáo 
dục và Khoa học bang Baden-Württemberg, 
Tổ chức trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), WUS 
và nhiều tổ chức khác

• Được sự hỗ trợ về mặt học thuật của 35 
trường đại học Đức

• Được sự hỗ trợ về mặt tài chính với vốn vay 
180 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐỨC TẠI VIỆT NAM
• Thời gian đào tạo: 2 năm toàn thời gian
• 100% đội ngũ giáo viên Đức, giảng dạy bằng 

tiếng Anh
• Văn bằng M.Sc do trường ĐH Đức cấp
• Vì bằng thạc sỹ Đức được thừa nhận khắp 

nơi, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể theo 
học tiếp các chương trình tiến sĩ tại Đức hay 
bất cứ Đại học nào trên thế giới hoặc làm việc 
tại các công ty công nghệ cao

• Học bổng lên đến 100% 
• Cung cấp khóa học Anh văn miễn phí

GS Điều phối: TS. Matthias Baitsch, m.baitsch@vgu.edu.vn
GS Tư vấn: GS. Nguyễn Đăng Hưng, h.nguyendang@ulg.ac.be 
(Nguyên Chủ nhiệm sáng lập và điều hành các chương trình Cao học Bỉ-Việt ‘95-’08)

Tư vấn trực tiếp: 0122.805.8018, compeng@vgu.edu.vn

GS Điều phối: GS. Karl Kluegel, k.kluegel@vgu.edu.vn
Tư vấn trực tiếp: 08.3725.1901, udp@vgu.edu.vn

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế
TÍNH TOÁN KỸ THUẬT VÀ MÔ PHỎNG TRÊN 
MÁY TÍNH 
• Hợp tác với Trường Ruhr-University Bochum, 

CHLB Đức
• Chương trình được công nhận ở Đức từ năm 

2001 
• Kỳ học 8 tuần tại Đức được đài thọ hoàn toàn
• Các sinh viên giỏi nhất có cơ hội làm luận văn 

tốt nghiệp tại Đức
• Chương trình này được đánh giá cao tại các 

công ty đa quốc gia Đức như Daimler-
Chrysler, Siemens, Bosch, EADS, Airbus, ...

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
• Hợp tác với Đại học Kỹ thuật Brandenburg 

Technical University Cottbus, CHLB Đức
• Kỳ học 4 tuần tại Đức được đài thọ hoàn toàn
• Viết luận văn tại Việt Nam, Đức hoặc thông 

qua các dự án nghiên cứu thế giới

Trường Đại học Việt-Đức 
Học bổng chương trình thạc sĩ CHLB Đức


