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TUYỂN SINH DU HỌC ĐỨC NĂM 2017 
 

Học viện Ngôn ngữ Á -Âu 
 

- Học đại học tại Đức miễn 100% học phí. 

- Giảm 20% khóa học tiếng Đức cho những học viên đăng ký đi du học Đức tại 

Trung tâm 
 

1. Thông tin về học viện Ngôn ngữ  Á -Âu: 

- Địa điểm, nằm tại thủ đô Berlin của nước Đức, một nơi phát triển nhộn nhịp nhất của 

nước Đức, là cầu nối giữa miền Đông và Tây của nước Đức. 

- Có các chương trình tiếng Đức ngắn hạn và dài hạn . 

- Trường có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các trường đại học ở Đức 

- Hỗ trợ cho sinh viên các thủ tục chọn trường và ngành học theo như đúng nguyện vọng 

- Hỗ trợ  tìm nhà ở  cho sinh viên 

- Hỗ trợ xin Visa (trong trường bị từ chối) 

- Thời gian xin “Giấy mời nhập học” nhanh . 

- Phí học tiếng Đức thấp  so với các trung tâm  đào tạo tiếng khác tại Đức. 

- Trang thiết bị học tập hiện đại và chất lượng giảng dạy cao. 

- Có mối quan hệ và liên kết với nhiều trường đại học ở ngoài nước Đức (Thuỵ sĩ, Bỉ, Tây 

Ban Nha, Trung Quốc, Ireland…) 

 

2. Điều kiện đi du học Đức:  

a) Có một trong 3 điều kiện sau: 

- Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia với tổng điểm thi tối thiểu là 24 điểm (4 môn 

thi: Tiếng Anh – Toán – Văn – Một môn tự chọn; không nhân hệ số và không môn thi 

nào dưới 4 điểm) 

- Trúng tuyển hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một trường Đại học Việt Nam được công 

nhận 

- Hoặc tốt nghiệp Cao đẳng ở Việt Nam thì được học một khóa dự bị Đại học cùng nhóm 

ngành. 

- Bằng tiếng Đức B1 

b) Có chứng chỉ  TestAS hoặc APS của Đại sứ quán  

c) Có tài khoản tối thiểu  8820 €  tại Ngân hàng Đức . ( có thể mở tài khoản tại Viettinbank ở 

Việt Nam 

3. Thời gian nhập học:  

- Ký nhập học tháng 10: hạn nộp hồ sơ 10/6/2017 

- Kỳ nhập học tháng 4: hạn nộp hồ sơ 10/3/2017 

4. Hồ sơ và kinh phí du học: liên hệ với Trung tâm để được tư vấn chi tiết 

 

* THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC CỦA TRUNG TÂM: 

- Khóa học tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1 

- Khóa học luyện thi phỏng vấn APS và Testdaft 

- Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Đức của Viện Goothe 

- Khóa học dành cho đối tượng đi doàn tụ gia đình tại Đưc 

- Khóa học cho đối tượng đi làm việc ở Đức ( Điều dưỡng viên) 
 

 

Liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo,Trường Đại học KHXH & NV 

Phòng 104 và 105, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel:  04.35586694 / 04.35589437 

Email:ussh.edu@fpt.vn / Website:www.ngoaingu-duhoc.com.vn 


