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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển vòng 1 Chương trình tham quan và học tập trao đổi  

với các trường và doanh nghiệp tại CHLB Đức năm 2023 
 

 

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến sinh viên kết quả trúng tuyển vòng 1 

chương trình tham quan và học tập trao đổi với các trường đại học và doanh nghiệp tại CHLB 

Đức năm 2023 dưới sự tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) như sau: 

1. Mô tả chương trình 

Chương trình được thiết kế nhằm mục đích tham quan, thiết lập và duy trì mạng lưới 

trao đổi văn hóa và kiến thức với các trường đại học và doanh nghiệp tại CHLB Đức. Chuyến 

đi diễn ra từ ngày 03/06/2023 đến ngày 16/06/2023 dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Thị Kim 

Khuyên có nội dung như sau: 

- Tham quan du lịch tại 9 thành phố lớn của nước Đức gồm thủ đô Berlin, Dresden, 

Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Bonn, Köln, thành phố cảng Hamburg và Bremen; 

- Tham quan các cảng biển lớn, tắm biển ở khu vực đông bắc nước Đức; 

- Tham gia seminar của 3 trong số 10 trường đại học xuất sắc nhất của Đức; 

- Tham quan nhà máy sản xuất tại các công ty xe nổi tiếng của Đức: Mercedes-Benz, 

Volkswagen, Audi và Porsche; 

- Được mệnh danh là Trái tim của châu Âu, tour du lịch Đức gồm các hoạt động giải 

trí: thưởng thức nhạc giao hưởng tại nhà thờ lớn; tham quan trại tập trung, nhà tù, 

bảo tàng chứng tích chiến tranh và nghe kể chuyện lịch sử nước Đức; tham gia trải 

nghiệm hệ thống tàu – xe điện ngầm – xe lửa trên không; khám phá thế giới đại 

dương, sa mạc và băng cực; tham quan các tòa lâu đài tráng lệ và kiến trúc cổ xưa, 

những thung lũng rộng lớn và rừng xanh bạt ngàn… 

- Lưu trú tại căn hộ cao cấp hoặc khách sạn 3 sao, và thưởng thức ẩm thực của Đức, 

các nước châu Âu và châu Á và vô số các hoạt động thú vị khác dành cho sinh viên. 

2. Yêu cầu để được tham gia vòng xét tuyển cuối cùng 

Ban tổ chức chương trình yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyến vòng 1 

(ở mục 3) cam kết thực hiện chuyến đi khi có kết quả trúng tuyển của DAAD. Sinh viên có 

tên trong danh sách đóng tiền cọc 5,000,000 VNĐ / sinh viên trước ngày 10/02/2023 tại Văn 

Phòng Viện ĐT CLC để được tham gia xét tuyển vòng cuối cùng.  

- Số tiền này sẽ được hoàn trả 100% khi không trúng tuyển vòng cuối cùng. 

- Trường hợp trúng tuyển, số tiền này sẽ được sử dụng làm lệ phí visa và chi phí du 

lịch tại Đức. Ứng viên trúng tuyển mà không tham gia sẽ không công bằng đối với 

ứng viên không trúng tuyển, nên khó có cơ hội xin học bổng DAAD về sau. Ban tổ 

chức sẽ không hoàn lại số tiền này và đây xem như là tiền phạt. 



3. Danh sách sinh viên trúng tuyển vòng 1 

Ban tổ chức chương trình cảm ơn sự quan tâm của các sinh viên đối với học bổng này, 

và đánh giá cao hồ sơ của các ứng viên. Tuy nhiên, DAAD giới hạn số lượng người tham gia. 

Sau khi xem xét cẩn thận hồ sơ ứng viên dựa trên các tiêu chí của chương trình, Ban tổ chức 

thông báo 14 sinh viên có tên dưới đây đã trúng tuyển vòng 1. Nếu có vấn đề hoặc yêu cầu 

phát sinh trong quá trình xét vòng cuối cùng, Ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên.  

Sinh viên không trúng tuyển đợt này sẽ được ưu tiên cho đợt xét tuyển tiếp theo. 

 Họ và tên Ngày tháng năm sinh MSSV 

1 
Nguyễn Thị Hồng Gấm 

(Trưởng nhóm sinh viên) 
08/03/2003 21H4010067 

2 Nguyễn Văn Nghĩa 26/01/2000 18H1080137 

3 Trần Viết Quyền 17/07/2002 20H1130396 

4 Lê Doãn Tiến Đạt 21/11/2002 20H1130327 

5 Trần Huỳnh Nam 10/05/2002 20H1130224 

6 Huỳnh Diệp Nhật Huy 18/09/2002 20H1130321 

7 Nguyễn Hữu Đạt 16/06/2002 20H1130329 

8 Bùi Gia Bảo 07/12/2002 20H1130307 

9 Đèo Võ Ngân Quỳnh 31/05/2002 20H1220123 

10 Nguyễn Thị Ánh 05/10/2002 20H4010142 

11 Trần Lê Minh Đức 21/11/2003 21H4010064 

12 Hoàng Văn Hoàn 17/06/2003 21H4010072 

13 Trương Công Sơn 05/06/2003 21H4010039 

14 Võ Thị Kim Anh 28/07/2002 2054030318 

*Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trong bảng khi đóng tiền. 

Mọi chi tiết về lịch trình tour và chi tiết chi phí cũng như đề xuất thay đổi, xin liên hệ 

TS. Võ Thị Kim Khuyên (email: khuyenvtk@ut.du.vn). 

 

Trân trọng./. 
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