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Thông báo tuyển sinh 

Thạc sỹ Đức về ngành tính toán công nghệ  
(Với sự hợp tác của trường Đại học Ruhr-University Bochum) 

 

 Sinh viên tốt nghiệp các Đại Học Việt Nam các ngành cơ khí, xây dựng, thủy lợi, cơ địa chất, 

giao thông, hàng không, toán ứng dụng, vật lý ứng dụng và những ngành nghề khác có liên quan 

có thể ghi danh tuyển sinh. 

 Giáo trình sẽ do các giáo sư danh tiếng đang giảng dạy, nghiên cứu hay hành nghề tại Đức và 

các nước tiên tiến trên thế giới đảm nhiệm. 

 Chương trình học bằng tiếng Anh tại trường Đại học Việt Đức (VGU) kéo dài hai năm (4 lục 

cá nguyệt). 

 Sinh viên sẽ được đi thực tập hai tháng tại Đức. Mọi chi phí (máy bay, ăn ở, bảo hiểm…) đều 

do VGU ứng chịu.  

 Sinh viên có thành quả xuất sắc sau ba lục cá nguyệt đầu sẽ được cấp học bổng du học sáu 

tháng tại Ruhr-University Bochum để thực hiện luận văn thạc sỹ.  

 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 sỹ tại Bochum hay bất cứ Đại học nào trên thế giới. Sinh viên cũng có 

thể hành nghề tại các công ty công nghệ cao tại Đức hay trên thế giới. 

  Chương trình thạc sỹ này được sự ưu ái đặc biệt của các công ty đa quốc gia Đức như  

DaimlerChrysler, Siemens, Bosch, EADS (Hàng không Không gian Quốc phòng Châu Âu), 

Hilti, vân vân… 

  Học phí phải chăng (1500USD/năm) có tài trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và 

Chính phủ Đức.  Ngoài ra, dựa theo kết quả tuyển sinh đầu vào, 60% học viên còn được cấp học 

bổng tương đương với từ 25% đến 100% học phí của năm thứ nhất.  

  Niên khoá 2011-2012 vì VGU di dời lên Bình Dương, sẽ có học bổng bổ sung (1000 

USD/năm) do Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt chu cấp. Ngoài ra sẽ có phòng trọ mới và xe đưa 

rước từ Tp HCM lên Bình Dương dành riêng cho các học viên được phép ghi danh chính thức. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

GHI DANH: 
 

Để biết thêm thủ tục và đảm bảo thời hạn ghi danh, các thí sinh có thể tham khảo  

  Website: www.vgu.edu.vn,  

Hay điện thoại cho cô Đỗ Nguyễn Hoàng Yến: 08-37 251 901, Ext. 40,  

Email: study@vgu.edu.vn 

  Địa chỉ: Đại học Việt-Đức, Phường 6, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp HCM. 

  GS Điều phối: TS. Matthias Baitsch, Email: m.baitsch@vgu.edu.vn 

  GS Tư vấn: GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng, Nguyên Chủ  nhiệm sáng lập và điều hành các 

chương trình Cao học Bỉ-Việt (1995-2008), E-mail: h.nguyendang@ulg.ac.be.  
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