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Tiếng Đức tại Trung tâm Pháp luật Đức
Bắt đầu từ năm 2010, hàng năm Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức các khóa học
tiếng Đức tại Trung tâm pháp luật Đức cho sinh viên của trường. Đối tượng tuyển
chọn là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội.
Sinh viên từ năm thứ hai trở đi cũng có thể đăng ký học tiếng Đức. Liên hệ trực tiếp
tại Phòng A.602 - Văn phòng TTPL Đức- Trường Đại học Luật Hà Nội.
Các sinh viên có thể đăng ký học tiếng Đức ngay khi nhập học tại Trường.

Kết quả học tiếng Đức của sinh viên được xem là kết quả học tập môn ngoại ngữ
trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội. Giảng dạy
tiếng Đức tại Trung tâm là Giáo viên người Việt và chuyên gia đến từ CHLB Đức
Khóa năm thứ nhất bắt đầu học vào ngày … tháng… năm 2021. Xin liên hệ với
Trung tâm Pháp luật Đức để biết thêm chi tiết.
Cơ hội khai thác tài liệu tiếng Đức và sử dụng trang thiết bị
Theo học tiếng Đức tại Trung tâm Pháp luật Đức, sinh viên có cơ hội khai thác tài
liệu tiếng Đức và sử dụng trang thiết bị theo học tiếng Đức tại Trung tâm Pháp luật
Đức , sinh viện có cơ hội khai thác toàn bộ tài liệu, sách báo tiếng Đức được trang
bị cho Trung tâm (Hiện nay Trung tâm có nhiều đầu sách phục vụ công việc học tập
và tra cứu).
Những sinh viên có kết quả xuất sắc có thể được nhận học bổng.
Tiếng Đức tại Trung tâm Pháp luật Đức
Đại học Luật Hà Nội
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

Cơ hội theo học chương trình sau đại học (chương trình thạc sỹ và tiến sĩ luật)
ở Đức.
Sinh viên học tại Trung tâm Pháp luật Đức có thể đăng ký xin cấp học bổng để theo
học các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ luật tại Đức do DAAD và Viện FES cấp nếu
đáp ứng được đủ các điều kiện cần thiết, trong đó có điều kiện và trình độ tiếng Đức
(C1, TestDaF4, DSH-2).
Xem thêm thông tin tại: https://vietnam.fes.de/vi/ve/chuong-trinh-hoc-bong-vathuc-tap
hoặc
https://www.fes.de/studienfoerderung/other-languages
Trong quá trình xét cấp học bổng, Viện FES đặc biệt quan tâm tới các sinh viên xuất
thân từ các gia đình có thu nhập thấp và bản thân tích cực tham gia các hoạt động xã
hội.
Học bổng của FES
Bên cạnh đó, sinh viên theo học chương trình tiếng Đức có cơ hội tham dự các khóa
học ngắn hạn tại Cộng hòa Liên Bang Đức trong khuôn khổ chương trình hợp tác
giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức. Để biết thêm
thông tin, xin liên hệ trực tiếp và Trung tâm pháp luật Đức.
Học bổng sau đại học của DAAD
Học bổng tạo sỹ Chính cách công và Quản lý hiệu quả - (PPGG)
Mục đích: Chương trình này nhằm đào tạo nâng cao để lực lượng lãnh đạo kế cận
có khả năng điều hành tốt về chính trị, pháp luật, kinh tế, quản lý
Đối tượng: Người đã có bằng cử nhân và tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng trong
việc phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia
Thông tin thêm: www.daad.de/go/en/stipa50026397

Học bổng dành cho các nước đang phát triển - (EPOS)
Mục đích: Thực hiện hoàn chỉnh một khóa đào tạo thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong một
số lĩnh vực liên quan nhiều đến các nước đang phát triển tại một cơ sở đào tạo được
công nhận của Đức
Đối tượng: Đã tốt nghiệp đại học/cao học chuyên ngành liên quan và có kinh nghiệm
công tác 2 năm
Thông tin thêm: www.daad.de/go/en/stipa50076777
Học bổng Nghiên cứu sinh
Mục đích: Thực hiện hoàn chỉnh đề tài nghiên Cứu tiến sỹ tại một trường đại học,
viện nghiên cứu được công nhận của Đức.
Đối tượng: Cán bộ khoa học trẻ đã có bằng cử nhân và thạc sĩ
Thông tin thêm: www.daad.de/go/en/stipa57135739
Học bổng nghiên cứu sinh theo các chương trình được phân bổ và trường
(GSSP)
Mục đích: Thực hiện đề tài nghiên cứu tiến sỹ tại một trường đại học thuộc chương
trình GSSP
Đối tượng: Cán bộ khoa học trẻ đã có bằng cử nhân và thạc sỹ
Thông tin thêm: www.daad.de/go/en/stipa57034100
Học bổng của DAAD dành cho sinh viên
Học hè tại Đức - (HSK)

Mục đích: Tham gia các khóa học tiếng tìm hiểu về đất nước Đức, con người Đức,
học thuật ngữ chuyên ngành tại những cơ sở đào tạo của Đức
Đối tượng: Sinh viên đại học, sau đại học chuyên ngành ngôn ngữ hoặc văn học
Đức. Trình độ tiếng yêu cầu thi tối thiểu A2.
Thông tin thêm: Tại các giảng viên DAAD
Học bổng Studienreise
Mục đích: Thăm khoảng 2 trường đại học của Đức trong thời gian khoảng 7 - 12
ngày, tham gia một số chương trình học và văn hóa, làm quen với sinh viên, nhà
khoa học Đức, đồng thời có cái nhìn tổng quan về cuộc sống ở Đức.
Đối tượng: Nhóm tối thiểu 15 sinh viên kèm 1 giảng viên hướng dẫn
Thông tin thêm: Tại các giảng viên DAAD
Các thông tin về học bổng khác xem tại: www.daad-vietnam.vn/hocbong

