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Đào tạo Đại học – những lời khuyên
Có những ngành nghề, ví dụ muốn trở thành bác sĩ hay giáo viên…, học
sinh cần thiết phải học tập và nghiên cứu tại trường Đại học. Con của anh
chị đã có bằng Tốt nghiệp (Abitur), trong tương lai muốn làm những nghề
mà cần thiết phải học qua Đại học, cha mẹ và học sinh nên tìm hiểu nhiều
thông tin về đào tạo Đại học.
Có rất nhiều trường Đại học khác nhau và đào tạo các ngành nghề đa dạng. Trong nhiều
trường hợp học sinh được nhận trợ cấp tài chính.

Các thể loại Trường Đại học
•

Các trường Đại học tổng hợp và trường Đại học:

Trường Đại học tổng hợp và trường Đại học được phổ biến rộng rãi lớn nhất.
Khi vào học Đại học, sinh viên hầu như phải tự lập học tập và nghiên cứu (ví
dụ: tự lập thời khóa biểu, sẽ không có lớp học như trong trường phổ thông
mà chỉ có giảng đường lớn cho sinh viên đến đó nghe giảng).
Có các trường Đại học đào tạo những ngành ví dụ như y khoa, chính trị, thể
dục thể thao hoặc kinh tế.
Sinh viên muốn trở thành giáo viên, sẽ học tập nghiên cứu tại một trường Đại
học Tổng hợp.
Sinh viên học tập hầu như giống như trong trường phổ thông (Sinh viên chỉ
tập trung học tập nghiên cứu tại trường Đại học và bên cạnh
đó không đi làm trong một nhà máy).
•

Trường Đại học cao đẳng:
Sinh viên có thể theo học các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật, công tác xã hội ,
trang trí thiết kế, sản xuất nông nghiệp.
Sinh viên không chỉ học tập trong trường mà song song còn đi làm thực tập và
làm việc tại nhà máy.
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•

Trường dạy nghề Berufsakademien
Học sinh học một nửa năm tại trường dạy nghề, nửa năm còn lại làm việc tại
một nhà máy.
Học sinh ký kết hợp đồng làm việc với nhà máy.
Thời gian đào tạo khoảng 3 năm.

Anh chị có thể nhận thông tin ở đâu?
Phụ huynh và học sinh nên cùng nhau tìm hiểu kỹ về các chương trình đào tạo của các
trường Đại học. Sẽ có nhiều ngành nghề để lựa chọn cân nhắc trước khi con của anh chị
quyết định học một ngành nghề.

Truy cập thông tin - ví dụ như..:
•
•
•
•
•
•

…nếu cha mẹ muốn cùng các con đến thăm quan trường Đại học ,
…nếu cha mẹ muốn thăm trường Đại học và Cao đẳng vào „ngày mở cửa đón tiếp“ ,
…nếu cha mẹ muốn biết thông tin về đào tạo ngành nghề khác nhau từ giảng viên
giáo sư Đại học hoặc sinh viên,
… nếu cha mẹ muốn cùng các con tham dự nghe thử bài giảng Bài giảng này được
trường tổ chức và giới thiệu,
… nếu cha mẹ muốn được tư vấn đào tạo tại Sở lao động; nhân viên làm việc tại đó
sẽ giúp đỡ tư vấn tốt về thể loại trường Đại học và ngành nghề đào tạo hiện hành,
… nếu cha mẹ muốn truy cập trang mạng của trường Đại học tổng hợp, Cao đẳng và
trường dạy nghề,
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Dưới đây là những ví dụ trang mạng trong Tiểu bang Sachsen:
•

www.tu-dresden.de (Đại học tổng hợp Dresden là trường Đại học tổng hợp mà tại
đây sinh viên có thể theo học các ngành kỹ thuật và kinh tế)

•

www.ehs-dresden.de (Trường Đại học tín lành là trường Đại học ứng dụng; tại đây
sinh viên có thể theo học chuyên ngành xã hội)

•

www.uni-leipzig.de (Trường Đại học tổng hợp Leipzig)

•

www.htw-dresden.de (Trường Đại học kỹ thuật và kinh tế Dresden là trường Đại học
ứng dụng; đào tạo chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế)

•

www.hszg.de (Trường Đại học Zittau/Görlitz là trường Đại học ứng dụng đào tạo
nhiều chuyên ngành khác nhau)

5 trang chủ nêu trên của các trường Đại học chỉ là ví dụ. Tất nhiên còn rất nhiều trang mạng
của các trường Đại học tổng hợp và Đại học Cao đẳng khác mà cha mẹ học sinh có thể tìm
hiểu thông tin liên quan.
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Cơ hội nhận giúp đỡ tài chính
Có những nguồn tài chính trợ giúp sinh viên học sinh trong thời gian học Đại học mà cha mẹ
nên tìm hiểu kỹ càng để tận dụng mọi khả năng.
Sinh viên có cơ hội nhận tiền trợ cấp dạng Bafög nếu cha mẹ có đủ các điều kiện. Ví dụ cha
mẹ có Giấy phép lưu trú Niederlassungserlaubnis hoặc Giấy phép cư trú lâu dài. Giấy tờ tùy
thân như khi xin tiền nuôi con Kindergeld.
Bafög là trợ giúp tài chính cho sinh viên học sinh học Đại học nếu khi cha mẹ không đủ điều
kiện tài chính nên có thể đặt đơn đề nghị trợ giúp thêm. Sau này phải trả lại một nửa số tiền
Bafög đã vay.
Để nhận thông tin đầy đủ, cha mẹ và học sinh có thể truy cập vào trang mạng của Ban quản
lý sinh viên - Homepages der Studentenwerke. Ở đó có tất cả đơn đề nghị cấp tiền trợ giúp
Bafög.
Trang chủ Ban quản lý sinh viên Dresden: www.studentenwerk-dresden.de
Có những sinh viên may mắn được cha mẹ trợ cấp tài chính khi học tập nghiên cứu tại
trường Đại học. Nhưng cũng có nhiều cha mẹ không có đủ khả năng tài chính chu cấp cho
con cái, vì vậy sinh viên vừa đi học vừa đi làm thêm để có tiền thêm chi tiêu. Chẳng hạn đi
làm thêm tại quán Cafe hoặc cửa hàng. Sinh viên cũng có thể tìm việc làm thêm trong lĩnh
vực đang học tập tại trường.
Thủ tục hồ sơ nhập học
Khi học sinh cùng cha mẹ đã quyết định chọn học tập tiếp
nên tham khảo các dạng thủ tục rất khác nhau và hồ sợ xin
học.

rồi

thì
nhập

Trường dạy nghề
•
•

Học sinh muốn học tại trường dạy nghề thì cần nộp hồ sơ ít nhất trước một năm.
Cha mẹ cần biết học sinh phải có 1 hợp đồng ký với trường học và 1 hợp đồng ký
với nhà máy nhận đào tạo học sinh.
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Trường Đại học tổng hợp
•
•
•
•

•
•

Học sinh muốn học tại một trường Đại học tổng hợp cần phải nộp hồ sơ qua mạng
online.
Nộp hồ sơ qua mạng có nghĩa là học sinh cùng cha mẹ điền đầy đủ vào mẫu hồ sơ
trên mạng và gửi đi.
Trường Đại học bắt đầu năm học vào khoảng tháng mười. Thời gian nộp hồ sơ trước
đó khoảng 3 tháng.
Trong nước Đức, nhiều trường Đại học tổng hợp có quy định giới hạn chỉ tiêu. Điều
này có nghĩa trường Đại học chỉ nhận đào tạo học sinh khi mà học sinh đó đạt số
điểm tốt nhất định trong bằng Tốt nghiệp phổ thông (Abitur)
Hồ sơ phải có bản chụp bằng Tốt nghiệp phổ thông.
Một số ngành nghề quy định kiểm tra năng khiếu (ví dụ ngành đào tạo giáo viên nghệ
thuật)

Trường Đại học cao đẳng ứng dụng
•
•
•
•
•
•
•

Chủ yếu học sinh cũng nộp hồ sơn qua mạng – online.
Hồ sơ kèm thêm bản chụp bằng Tốt nghiệp.
Học sinh theo học ngành nghệ thuật (ví dụ thiết kế thời trang) hoặc ngôn ngữ học cần
qua kỳ thi kiểm tra khả năng.
Thi kiểm tra khả năng để xác nhận đủ khả năng học ngành đó.
Thi kiểm tra khả năng có thể đa dạng.
Học sinh muốn theo học, ví dụ ngôn ngữ, sẽ rất quan trọng khi học sinh chứng minh
có khả năng về ngôn ngữ qua thi trắc nghiệm.
Học sinh muốn theo học một ngành nghệ thuật, trước đó cần phải trình bày khả năng
có tính sáng tạo.
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