MỤC LỤC

MỤC LỤC
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP..........................................................................................................1
I.

GIỚI THIỆU CHUNG ...........................................................................................................................................1

II. THÔNG TIN CHUNG...........................................................................................................................................3
III. CÁC ĐỐI TÁC CỦA UEVF ..................................................................................................................................5
A. Các đối tác thể chế ........................................................................................................................................5
B. Các đối tác hội đoàn......................................................................................................................................8
C. Các đối tác công ty, doanh nghiệp .......................................................................................................10

THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC PHÁP .............................................................................13
I.

CÁC VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI ĐẾN PHÁP.........................................................................................13
A. Tìm kiếm học bổng và đăng ký học......................................................................................................13
B. Đăng ký với CampusFrance và xin visa................................................................................................19
C. Chuẩn bị cho hành trình đến Pháp.......................................................................................................23

II. CÁC VIỆC CẦN LÀM KHI ĐẾN PHÁP ...................................................................................25
A. Xuống máy bay để về nơi ở ......................................................................................................................25
B. Đăng ký nhập học ........................................................................................................................................32
C. Đăng ký với Cơ quan Quản lý Nhập cư (OFII) .....................................................................................33
D. Mở tài khoản ngân hàng ...........................................................................................................................34
E. Liên hệ với « Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp »...................................................................................35
III. CUỘC SỐNG TẠI PHÁP........................................................................................................37
A. Nhà ở và đi lại ................................................................................................................................................37
B. Khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế.........................................................................................................40
C. Tìm việc làm thêm........................................................................................................................................43
D. Tổng kết chi tiêu trung bình của sinh viên tại Pháp ........................................................................45
E. Gia hạn thẻ cư trú « sinh viên » ................................................................................................................46
F. Cấp mới hoặc đổi hộ chiếu ........................................................................................................................48
G. Tìm thực tập ...................................................................................................................................................49
H. Tìm kiếm việc làm sau khi học xong......................................................................................................52

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
SỔ TAY DU HỌC PHÁP 2013

MỤC LỤC
THÔNG TIN CÁC CHI HỘI UEVF ..........................................................................................55
AIX-MARSEILLE...................................................................................................................................................55
BORDEAUX...........................................................................................................................................................58
GRENOBLE............................................................................................................................................................61
LA ROCHELLE......................................................................................................................................................64
LILLE .......................................................................................................................................................................67
LYON.......................................................................................................................................................................70
MONTPELLIER .....................................................................................................................................................73
NANCY - METZ....................................................................................................................................................76
NANTES.................................................................................................................................................................79
NICE........................................................................................................................................................................82
ORLEANS ..............................................................................................................................................................85
PARIS ......................................................................................................................................................................88
PAU .........................................................................................................................................................................91
POITIERS ...............................................................................................................................................................94
REIMS .....................................................................................................................................................................97
RENNES...............................................................................................................................................................100
ROUEN ................................................................................................................................................................103
STRASBOURG ...................................................................................................................................................106
TOULOUSE.........................................................................................................................................................109
TOURS-BLOIS ....................................................................................................................................................112
TROYES ...............................................................................................................................................................115

CÁC THÀNH PHỐ KHÁC ...............................................................................................117
ANGERS ..............................................................................................................................................................117
AVIGNON............................................................................................................................................................119
CAEN....................................................................................................................................................................121
DIJON ..................................................................................................................................................................123
DUNKERQUE .....................................................................................................................................................125
SAINT-ETIENNE.................................................................................................................................................126
TOULON..............................................................................................................................................................128

LỜI KẾT ............................................................................................................................130
PHỤ LỤC .............................................................................................................................................................131

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
Website: www.uevf.org

GIỚI THIỆU CHUNG

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
I.

GIỚI THIỆU CHUNG

Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (Union des étudiants Vietnamiens en France, viết tắt là UEVF), được
thành lập ngày 26/03/2004, theo luật Hội đoàn 1901 tại cộng hòa Pháp, với các mục đích :
1.

Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, học tập và nghiên cứu.

2.

Đại diện chính thức, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của học sinh, sinh viên,
nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp.

3.

Tổ chức các hoạt động tập hợp và đoàn kết sinh viên, các hoạt động quảng bá văn hóa
Việt Nam trên toàn nước Pháp, các hoạt động thể thao, nhân đạo, xã hội, giáo dục, khoa
học… góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Pháp.

4.

Thúc đẩy sự hội nhập của thanh niên, sinh viên Việt Nam vào xã hội Pháp và quốc tế : phối
kết hợp với các hội, đoàn hữu nghị, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức
xã hội, thanh niên, sinh viên quốc tế khác nhằm góp phần nâng cao và khẳng định vai trò
của thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác
giữa Việt Nam và Pháp, giữa Việt Nam và các nước trong cộng đồng Pháp ngữ.

Hiện nay có khoảng 7500 học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên
cứu trong các cơ sở đào tạo của Pháp. Với các mục tiêu hoạt động đã đề ra, Hội Sinh viên Việt Nam
tại Pháp đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp
cũng như tại Việt Nam.Tổ chức hoạt động của UEVF bao gồm Ban chấp hành (BCH) Trung ương
và các BCH Chi hội thành viên. Hội tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu toàn nước Pháp 02 năm một
lần để bầu ra BCH và BCH thường trực (BTT). Nhiệm kì của BCH Hội Trung ương (UEVF) là 02
năm.UEVF tổ chức Đại hội giữa nhiệm kì sau 01 năm hoạt động để tổng kết hoạt động, bầu bổ
sung thành viên BCH, nêu ra các vấn đề còn tồn tại để có hình thức hoạt động phù hợp hơn, tiếp
tục phát triển phong trào Hội. Các chi hội tiến hành Đại hội 01 năm một lần để bầu Ban chấp
hành Chi hội.
Các chi hội chủ động tổ chức phong trào sinh viên trong khuôn khổ các chương trình theo đúng
định hướng hoạt động chung của UEVF. Các chi hội hạch toán độc lập và có mối liên hệ hành
chính và tương hỗ với BCH Trung ương.
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Tính đến nay, UEVF đã có 21 Chi hội thành viên trực thuộc, trải đều trên 24 thành phố của nước
Pháp
1.

Aix-Marseille

12.

Pau

2.

Bordeaux

13.

Paris

3.

Grenoble

14.

Poitiers

4.

La Rochelle

15.

Reims

5.

Lille

16.

Rennes

6.

Lyon

17.

Rouen

7.

Montpellier

18.

Strasbourg

8.

Nancy-Metz

19.

Toulouse

9.

Nantes

20.

Troyes

10.

Nice

21.

Tours-Blois

11.

Orléans

Còn 1 số thành phố có SVVN nhưng chưa có chi hội :
22.

Angers

23.

Avignon

24.

Brest –Quimper

25.

Caen

26.

Dunkerque

27.

Dijon

28.

Le Mans

29.

Saint Etienne

30.

Toulon

Nhìn chung, Pháp là quốc gia có số lượng du học sinh Việt Nam lớn, có chiều hướng gia tăng
mạnh từ 2010 đến nay. Các bạn đang theo học và nghiên cứu tại hầu hết các cấp học, ngành
nghề, là lực lượng quan trọng đã đang và sẽ có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế,
văn hóa xã hội... của đất nước.
Đối với hoạt động Hội sinh viên, từ số lượng các chi hội thành viên năm 2010 là 14 chi hội, số
lượng chi hội được mở rộng thêm 7 chi hội mới. Đây là nhu cầu thực tiễn khách quan của sinh
viên tại các thành phố, mong muốn tập hợp trong các tổ chức Hội và tham gia vào hội Sinh viên
Việt Nam tại Pháp nhằm có các hoạt động quy mô, có tổ chức hơn, đáp ứng các nhu cầu đa dạng
của sinh viên tại các địa phương.
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II. THÔNG TIN CHUNG
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
Trụ sở : 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, FRANCE
Website: www.uevf.org
Hộp thư điện tử:contact@uevf.org
Facebook : www.facebook.com/uevf.org
Ban thường trực UEVF nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 11thành viên.
1.

Anh Tạ Minh Trí - Chủ tịch

2.

Chị Hoàng Gia Bảo Yến - Tổng thư ký

3.

Anh Hoàng Năng Thắng - Phó chủ tịch Đối ngoại

4.

Anh Nguyễn Việt Long - Phó chủ tịch liên chi hội vùng Tây Bắc

5.

Anh Lê Văn Lượng - Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Bắc

6.

Anh Nguyễn Mạnh Linh - Phó chủ tịch liên chi hội vùng Tây Nam 1

7.

Anh Nguyễn Ngọc Linh - Phó chủ tịch liên chi hội vùng Tây Nam 2

8.

Anh Phạm Quang Phương - Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Nam 1

9.

Chị Võ Túc Ngân - Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Nam 2

10.

Anh Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch thông tin & truyền thông

11.

Chị Nguyễn Cẩm Nhung - Thủ quỹ
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Các chi hội trực thuộc hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF)
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III. CÁC ĐỐI TÁC CỦA UEVF
Là một Hội đoàn được đánh giá có nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi trong cộng đồng người Việt
Nam tại Pháp, UEVF luôn đặt mục tiêu hoạt động của Hội lên hàng đầu, củng cố quan hệ với các
đối tác truyền thống từ nhiều nămqua và phát triển các quan hệ đối tác mới, mang lại lợi ích cho
các bạn sinh viên, hỗ trợ các hội đoàn khác cùng đi lên, vì cộng đồng, vì đất nước Việt Nam.

A. Các đối tác thể chế
1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp (Ambassade de la République Socialiste du Viet Nam
en France)

Địa chỉ : 62, rue Boileau, 75016 Paris. Website:www.ambassade-vietnam.fr
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp là cơ quan đại diện cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp.
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp liên lạc chặt chẽ với các bộ phận của Đại sứ quán, đặc biệt là bộ
phận quản lý lưu học sinh, nhằm đảm bảo cung cấp thường xuyên, kịp thời các thông tin quan
trọng đến các bạn sinh viên, liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của lưu học sinh, đăng ký công
dân, được bảo vệ công dân khi đang sinh sống tại nước ngoài, thông tin về thủ tục, giấy tờ liên
quan đến Việt Nam (cấp và đổi hộ chiếu, đăng ký công dân, đăng ký kết hôn…). Phụ trách Lưu học
sinh của Đại sứ quán: ChịHoàng Quỳnh Mai – Bí thư thứ nhất
2.

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ
Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Tổ chức quốc
tế Pháp ngữ (OIF) là cơ quan đại diện của Việt Nam tại UNESCO về các
vấn đề văn hóa, giáo dục, khoa học và đại diện cho Chủ tịch nước Việt
Nam trong các hoạt động của tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Hội sinh viên
Việt Nam tại Pháp hỗ trợ phái đoàn trong các sự kiện có liên quan, tăng
cường sự tham gia mạnh mẽ của Việt Nam trong các hoạt động của
hai tổ chức quốc tế có trụ sở tại Paris này.

3.

Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp (Centre Culturel du Vietnam en France)
Địa chỉ : 19, rue Albert, 75013 Paris. Website: www.ccv-france.org

Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp đi vào hoạt động từ
năm2008. Đến nay, Trung tâm có nhiều hoạt động quảng bá văn
hóa, thể thao, du lịch Việt Nam đến cộng đồng và bạn bè quốc tế
tại Pháp. Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp thường xuyên có hoạt động phối hợp chặt chẽ với trung
tâm trong các hoạt động vãn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim. Bên cạnh đó, Trung tâm văn
hóa Việt Nam tại Pháp có thể hỗ trợ các chi hội, các hội đoàn bạn, tư vấn về nội dung, hình thức
tổ chức cho các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam trên toàn nước Pháp.
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4.

Các đối tác truyền thông



Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp (Agence Vietnamienne de l’Information)



Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp (VOV)



Văn phòng đại diện Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu



Cơ quan thường trú báo Nhân Dân tại Pháp

Với chức năng của mình, Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp, Đài tiếng nói Việt Nam, VTV là một trong
những đối tác truyền thông quan trọng của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Ban thông tin của
UEVF liên hệ thường xuyên với các phóng viên thường trú của thông tấn, báo chí, truyền hình
Việt Nam tại Pháp để cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của
Hội sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Pháp.
5.

Thương vụ Việt Nam tại Pháp

Là cơ quan chịu trách nhiệm xúc tiến, phát triển quan hệ thương mại Pháp-Việt, thương vụ Việt
Nam tại Pháp là đối tác quan trọng giúp Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp trong các hoạt động xúc
tiến thương mại, đặc biệt là dự án « Mỗi năm một thương hiệu Việt vào thị trường Pháp », cung
cấp thông tin, dự án, hỗ trợ thương mại, việc làm giữa sinh viên với các công ty Pháp có nhu cầu
tuyển dụng tại Pháp và Việt Nam.
6.

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài (TP HCM)

UBNVNONN có nhiệm vụ giúp UBND TP HCM quản lý về công tác Việt
kiều, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ đối
với Việt kiều và thân nhân trên địa bàn thành phố. Là cơ quan phối hợp
giữa các sở, ban, ngành và các cấp ở thành phố về công tác Việt kiều
và là đầu mối giúp Việt kiều liên hệ với các cấp, các ngành ở thành phố.
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp với UBNVNONN TP HCM cung cấp
các thông tin hữu ích liên quan đến lưu học sinh và kiều bào khi về nước.
7.
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và CampusFrance (Ambassade de France au Vietnam
et CampusFrance Vietnam)
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (http://www.ambafrance-vn.org/) là cơ
quan đại diện ngoại giao chính thức của Pháp đặt tại Việt Nam, quản
lý và triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác và văn hóa giữa PhápViệt Nam. Hợp tác đại học là một ưu tiên trong quan hệ hợp tác giữa
hai quốc gia. Ưu tiên này được thể hiện thông qua thiện chí của Pháp
trong việc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp phát
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triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2002, Đại sứ quán Pháp tại
Việt Nam đã thành lập Bộ phận EduFrance dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam có mong
muốn học tập và nghiên cứu tại Pháp. Tháng 6/2005, EduFrance đổi tên thành CEF - Centres pour
les études en France. Kể từ tháng 1/1/2007, CEF được đổi tên thành Campus France : www.vietnam.campusfrance.org
Hoạt động của Campus France bao gồm :
Thông tin, tư vấn, định hướng giúp sinh viên Việt Nam
xây dựng một kế hoạch du học Pháp thành công, từ bước tìm
hiểu thông tin ban đầu đến khi dự tuyển vào các trường, xin
thị thực và chuẩn bị hành trang du học
-

Tổ chức các sự kiện thông tin về du học Pháp hàng năm giúp sinh viên Việt Nam hiểu biết
về giáo dục đại học Pháp

-

Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên dự tuyển trực tuyến với các trường đại học của Pháp
thông qua một hồ sơ điện tử duy nhất và một cuộc phỏng vấn, quản lý hồ sơ du học Pháp
của mọi sinh viên Việt Nam.

-

Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Pháp bằng bài thi TCF. Thực vậy, mọi sinh viên đăng ký du
học Pháp đều phải chứng minh trình độ tiếng Pháp bằng bài thi TCF. Với sự uỷ quyền của
Trung tâm Nghiên cứu sư phạm quốc tế - CIEP, Campus France tổ chức kì thi TCF hàng tháng
tại Hà Nội và nhiều kì trong một năm tại TP. Hồ Chí Minh và Huế.

Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) thiết lập quan hệ đối tác với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
và CampusFrance từ đầu năm 2008 với mục tiêu mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho
sinh viên Việt Nam muốn du học Pháp.
Đây là một mối quan hệ tiềm năng và đầy ý nghĩa bởi cả hai bên đều hướng tới mục tiêu chung
là hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong hành trình đến với nước Pháp, đến với sự thành công trong học
tập và trong cuộc sống tại Pháp. Thành công trong việc đồng tổ chức «Hội thảo du học Pháp 2013
» tại 3 thành phố lớn của Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ khẳng định ý nghĩa của
mối quan hệ hợp tác này và cũng sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác mới giữa UEVF và CampusFrance
cũng như với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
8.

Tổ chức Đại học Pháp ngữ - AUF

Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF là một tổ chức bao gồm gần 800 trường Đại học trên 94 quốc gia
thuộc khối cộng đồng Pháp ngữ, hoạt động nhằm hỗ sự hợp tác liên kết giữa các trường Đại học
thành viên với 3 tôn chỉ : tương trợ, chất lượng và sử dụng tiếng Pháp.
Trên chặng đường 50 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, tổ chức Đại học
Pháp ngữ có vai trò hỗ trợ chiến lược phát triển của các đại học thành viên, gây dựng những nhân
tố phát triển của đất nước với việc đào tạo một thế hệ trẻ những giảng viên, chuyên gia, nghiên
cứu sinh ; thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khoa học Pháp ngữ để trở thành hình mẫu quốc
tế và góp phần giải quyết các vấn đề thời đại (biến đổi khí hậu, nghèo đói, nông nghiệp, an ninh
lương thực, y tế, luật...)
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Nhằm định hướng hoạt động, AUF mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế (UNESCO,
ONG, doanh nghiệp, khu vực tư nhân...)
Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website AUF : www.auf.org

AUF tại Châu Á-Thái Bình Dương
Từ năm 1993, Văn Phòng Châu Á-Thái Bình Dương của AUF đặt trụ sở chính tại Hà Nội với :
●

2 viện tin học Pháp ngữ

●

4 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Phnôm Pênh, Viên Chăn, Port-Vila

●

6 trung tâm kỹ thuật số pháp ngữ

●

73 trường Đại học thành viên trong khu vực

Trong số các hoạt động hỗ trợ đối với các trường đại học thành viên tại khu vực, có thể kể tới :
●

Học bổng quốc tế và khu vực dành cho giáo viên và sinh viên

●

Đào tạo giảng viên

●

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động khoa học (hội thảo, hội nghị...)

●

Hỗ trợ các chương trình đào tạo pháp ngữ hoặc song ngữ bậc cử nhân và thạc sỹ, liên
kết với các trường Đại học Pháp, Bỉ, Canada..

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website AUF - Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương :
www.auf.org/bureau-asie-pacifique/

B.

Các đối tác hội đoàn
1.

Hội người Việt Nam tại Pháp (Union Générale des Vietnamiens de France – UGVF)

Địa chỉ : 16 rue du Petit Musc, 75004 Paris. Website : www.ugvf.org
Hội người Việt Nam tại
Pháp- UGVF là hội đoàn của
những người Việt Nam
(hoặc gốc Việt Nam) không
phân biệt quốc tịch, tôn
giáo, tý tưởng, cùng với những người có quan hệ gia đình với người Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam),
hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Bên cạnh những hoạt động cộng đồng tại Pháp và các
hoạt động hướng về quê hương Việt Nam, UGVF luôn sẵn sàng hỗ trợ UEVF trong các hoạt động
sinh viên tại Pháp.

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
Website: www.uevf.org

8

CÁC ĐỐI TÁC CỦA UEVF
2.

Hội thanh niên Việt Kiều tại Pháp (Union des Jeunes Vietnamiens de France – UJVF)

Địa chỉ : 16 rue du Petit Musc, 75004 Paris.
Website: www.ujvf.org
Hội thanh niên Việt Kiều tại Pháp tập hợp các bạn
thanh niên thuộc thế hệ Việt kiều thứ hai ở Pháp. Các
thành viên của UJVF đều sinh ra và lớn lên ở Pháp,
nhưng có tấm lòng hướng về Việt Nam. UJVF tổ chức
nhiều hoạt động như các buổi học tiếng Việt, dạy
tiếng Pháp, các buổi liên hoan… để đoàn kết cộng
đồng thanh niên Việt Nam tại Pháp. Ngoài ra, UJVF cũng tiến hành nhiều hoạt động văn hóa và
tình nghĩa tại Việt Nam.
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) luôn chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động cùng
UGVF và UJVF, trong đó nổi bật nhất là Tết UNESCO, các hoạt động nhân đạo, văn hóa hướng về
Việt Nam. Tết UNESCO là chương trình văn nghệ và lễ hội lớn trong nămdo UEVF, UGVF, UEVF phối
hợp tổ chức tại trụ sở của UNESCO (Paris) nhân dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Trong dịp này,
các thành viên của UEVF tham gia tích cực trong công tác tổ chức và trong các tiết mục vãn nghệ,
không gian triển lãm, giới thiệu các hội đoàn tại Pháp.
3.

Hội nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Vietnam Association
for Victims of Agent Orange/dioxin - VAVA) được chính thức thành lập
nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam,
góp phần khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong
chiến tranh ở Việt Nam và đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam
Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước
ngoài với mục đích tập trung sự chú ý của công luận tới những hậu quả của chất độc màu da
cam. Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tích cực phối hợp với VAVA và các tổ chức, hội đoàn khác
như UGVF, Hội hữu nghị Việt-Pháp (AAFV), Ủy ban Làng Hữu nghị Vân Canh, VNED…trong các
chiến dịch vận động nhằm thu hút sự quan tâm của các cơ quan và tổ chức, vận động sự giúp đỡ
về kinh tế, y tế cũng như cải thiện môi trường cho các vùng dân cư ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng
nề bởi đi-ô-xin. UEVF luôn kêu gọi các bạn sinh viên trực tiếp góp sức vào các hoạt động được tổ
chức tại Pháp: chuyển thư ngỏ trên phạm vi toàn nước Pháp, tổ chức các buổi thảo luận và nói
chuyện; tổ chức chiếu phim tài liệu, triển lãm ảnh; quyên góp quỹ, tuyên truyền thông tin tại Fête
de l’Humanité, Solidays, các giải bóng đá do UEVF tổ chức…
4.

Qũy học bổng Đồng Hành

Ngay ở tên gọi của Quỹ học bổng này đã nói lên được phần nào suy nghĩ của
những người sáng lập mong muốn được giúp sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh
khó khăn có được điều kiện học tập tốt hơn, tự tin trên con đường tìm kiếm
tri thức chuẩn bị hành trang cho tương lai. Xuất phát từ những cảm thông

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
9

SỔ TAY DU HỌC PHÁP 2013

CÁC ĐỐI TÁC CỦA UEVF
trước những khó khăn, thiếu thốn về mặt vật chất và hy vọng sẻ chia bớt phần nào gánh nặng
cuộc sống của những sinh viên nghèo ham học ở quê nhà. Vào năm 2001, một nhóm nhỏ các
sinh viên Việt Nam đang du học tại trường Bách Khoa Paris (Ecole Polytechnique Paris), nước Pháp,
đã nảy ra ý tưởng lập ra quỹ học bổng với tên gọi “Đồng hành”. Đây cũng là một trong những
quỹ học bổng nổi tiếng nhất thế giới do sinh viên thành lập hiện nay. Hội sinh viên Việt Nam có
quan hệ tốt đẹp và chặt chẽ với ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành tại Pháp, hỗ trợ tổ chức
các chương trình gây quỹ vì học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại Việt Nam.
5.

Hội sinh viên Pháp (Union Nation des Étudiants de France)

Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), là Hội sinh viên
Pháp lập ra nhằm đại diện bảo vệ quyền lợi cho sinh viên, không
phân biệt nguồn gốc, quốc tịch, tại tất các trường đại học của Pháp.
UNEF thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin giữa
sinh viên về hoạt động của các trường đại học, các quy chế mới về thi cử cuối nămhọc, các
quyền lợi chính đáng của sinh viên như học bổng, giúp đỡ tài chính, và tư vấn về pháp luật
nếu sinh viên có nhu cầu. UNEF cũng cùng sinh viên tổ chức các hoạt động trong trường
như tổ chức các hội thảo theo chủ đề, tổ chức các chương trình âm nhạc...Ở mỗi trường đại
học, UNEF đều có văn phòng đại diện để giải đáp các thắc mắc của sinh viên. UNEF là đối tác
của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp ngay từ những ngày đầu thành lập và thường xuyên tham
gia các hoạt động thể thao, văn hóa do sinh viên Việt Nam tổ chức. Trang web chính thức của
Hội Sinh viên Pháp UNEF: www.unef.fr
7.

Hội cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp (Union des Anciens Étudiants Vietnamiens
en France)

UAVF là một thành viên trực thuộc Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam
– Pháp (AACVF), trụ sở đặt tại 105A, phố Quán Thánh, quận Ba Đình,
TP Hà Nội, một tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ hội. Hội thường có các hoạt động
giao lưu với các thành viên có trình độ tri thức cao, đã và đang thành
công trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học. Hội viên sẽ được tham gia miễn
phí vào các buổi hội thảo, nói chuyện có tính chất học tập, nghiên cứu, chia sẻ thông tin, kết nối
ý tưởng, các hoạt động kinh tế, văn hóa, nhân đạo của Hội. Các bạn có thể tham gia và tìm hỉêu
UAVF qua website: www.uafv.org/ hoặc email: office@uafv.org.

C.

Các đối tác công ty, doanh nghiệp
1.

Vietnam Airlines

Website : www.vietnamairlines.fr
Tổng công ty hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines được thành lập với tư cách là một tập đoàn
kinh doanh vận tải hàng không có quy mô lớn của nhà nước.
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Vietnam Airlines là đối tác truyền thống của UEVF,
luôn sát cánh cùng phong trào thanh niên sinh viên
Việt Nam tại Pháp. Trong nhiều nămqua, Vietnam Airlines luôn là đơn vị tài trợ chính thức trong nhiều hoạt
động lớn của UEVF như Tết sinh viên nhân dịp Tết Nguyên Đán, giải bóng đá NNB và giải bóng đá
thường niên của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp...
Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng luôn quan tâm và đáp ứng nhu cầu của các khách hàng là
các du học sinh Việt Nam tại Pháp. Vietnam Airlines dành những ưu đãi đặc biệt về dịch vụ và giá
cả cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam tại Pháp. Hãng thường xuyên mở các chương trình khuyến
mại vé máy bay 2 chiều cho sinh viên Việt Nam, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thuận lợi hơn
trong các chuyến bay về thãm nhà nhân dịp nghỉ hè, nghỉ Tết… hay về thực tập, lấy số liệu nghiên
cứu ở Việt Nam. Thông tin về các khuyến mại này được cập nhật thường xuyên trên trang web
của UEVF. Các bạn sinh viên khi mua vé máy bay qua các đại lý tại Pháp của VietNam Airlines về
Viet Nam sẽ được tư vấn về giá vé tốt nhất và nếu liên lạc với UEVF sẽ được hưởng ưu đãi thêm
05 kg cho chiều bay từ Paris về Viet Nam.
2.

Qũy bảo hiểm sinh viên - LMDE

Quỹ bảo hiểm sinh viên Pháp – LMDE (www.lmde.com) là một
trong những quỹ bảo hiểm y tế đáng tin cậy nhất của sinh viên
ở Pháp và các lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Đây đồng thời là
một trong những đối tác và nhà tài trợ cho nhiều hoạt động
của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF).
LMDE có vai trò như một dịch vụ công cộng đảm trách chế độ bảo hiểm xã hội dành cho sinh
viên. Hiện nay, LMDE quản lý 900 000 sinh viên. Bên cạnh đó, LMDE hoàn thiện hệ thống bảo
hiểm với nhiều dịch vụ bổ sung và hiện đang bảo vệ sức khỏe cho 320 000 sinh viên.Với LMDE,
bạn sẽ được hoàn trả chi phí khám chữa bệnh một cách nhanh chóng bằng dịch vụ chuyển tiền
trực tiếp qua tài khoản, và thanh toán một lần duy nhất nếu bạn đăng ký cả bảo hiểm xã hội và
bảo hiểm y tế ở LMDE.
Quan hệ đối tác được giữa UEVF và LMDE là nhằm cải thiện các điều kiện tiếp đón và cư trú trong
thời gian du học tại Pháp của sinh viên Việt Nam. LMDE được điều hành bởi các đại diện do sinh
viên bầu nên LMDE hiểu rất rõ mong muốn và nhu cầu của sinh viên. LMDE có mặt trên toàn lãnh
thổ Pháp với 153 điểm tiếp đón, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ bạn về các vấn đề liên quan đến bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ sức khoẻ, dù bạn học ở bất cứ thành phố nào.
3.

Ngân hàng Bred Banque Populaire

Là đối tác của UEVF và LMDE, ngân hàng BRED Banque Populaire
(www.bred.fr) có trụ sở ở vùng Paris, vùng Normandie và các lãnh thổ
hải ngoại của Pháp. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, BRED
B.P lập ra bộ phận BRED Espace International phụ trách khách hàng
quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam.
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Hợp tác hai bên giữa UEVF và BRED B.P cũng như hợp tác ba bên giữa UEVF, BRED B.P và LMDE
đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi và mang lại nhiều quyền lợi hơn cho sinh viên Việt Nam và các
thành viên khác của UEVF. BRED B.P cho phép các khách hàng có thư giới thiệu của UEVF được
mở tài khoản từ Việt Nam hay khi mới tới Pháp, chỉ cần visa 3 tháng thay vì phải trình thẻ cư trú
như nhiều ngân hàng khác yêu cầu. Ngoài ra, những khách hàng này còn được hưởng nhiều ưu
đãi khi mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ của BRED B.P. Chi tiết về thủ tục mở tài khoản và các
ưu đãi, các bạn có thể tham khảo trên trang webwww.uevf.org.
4.

Ngân hàng LCL tại Pháp
Từ năm 2009, Ngân hàng LCL trở thành đối tác của Hội sinh viên
Việt Nam tại Pháp. Là một ngân hàng lớn và uy tín, hàng năm,
ngân hàng luôn là nơi tin cậy để các sinh viên mở tài khoản. Là
một phần trong hệ thống ngân hàng Credit Agricole – ngân hàng
có truyền thống lâu đời nhất tại Pháp và chiếm một thị phần
không nhỏ tại nước Pháp, ngân hàng cũng có nhiều ưu đãi hấp
dẫn cho người mở tài khoản là sinh viên.

Từ sau khi kí kết giao ước với UEVP (Hội sinh viên VN tại Paris), LCL
đã có nhiều ưu đãi cho các sinh viên thuộc UEVP mở tài khoản ngân hàng tại các chi nhánh trên
toàn Paris. Các thủ tục và ưu đãi, các bạn có thể tham khảo trên trang web www.uevf.orghoặc liên
hệ trực tiếp với email : partenariat.LCL@gmail.com.
Ngân hàng LCL có chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sinh viên tới mở tài khoản dưới sự
giới thiệu của UEVF. Bạn có thể tham khảo cụ thể hơn quy trình và những ưu đãi (tặng 125€) cho
việc tạo tài khoản ngân hàng LCL tại phần:
www.uevf.org/index.php/component/k2/item/199-ưu-đãi-dành-cho-các-bạn-sv-việt-nam-mở-tàikhoản-tại-lcl
THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC PHÁP / II. Các việc cần làm khi đến Pháp / D. Mở tài khoản
ngân hàng
Ngoài các đối tác kể trên, các đối tác khác của UEVF như MIE (Maison des Initiatives Etudiantes) Animafac, báo Dân Trí, báo Giaoducvietnam, các công ty du lịchnhư Tangka Voyages…, công ty điện
thoại Amiabo, Alo2vn… là những cơ quan luôn có sự hợp tác tốt đẹp với UEVF vì quyền lợi của
sinh viên đang học tập và sinh sống tại Pháp.
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THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC PHÁP
I.

CÁC VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI ĐẾN PHÁP

A. Tìm kiếm học bổng và đăng ký học
Với sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông tại Việt Nam, bạn có thể dễ dàng
tiếp cận với nhiều nguồn thông tin đa dạng về học bổng du học Pháp. Trong tài liệu này, chúng tôi
cũng muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin về các loại học bổng, kinh nghiệm xin học bổng.
1.

Tổng quan các học bổng du học pháp

Học bổng là một trong những nguồn tài chính quan trọng giúp các sinh viên có thể trang trải
những chi phí ăn ở, học tập cần thiết. Phần lớn các loại học bổng thường dành để đào tạo bậc
Thạc sĩ và Tiến sĩ. Phần trình bày dưới đây giới thiệu một số chương trình học bổng phổ biến có
kèm theo các đường link liên kết giúp các bạn tiếp cận trực tiếp thông tin mình quan tâm1 .


Các chương trình học bổng của Chính phủ Pháp

Học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp
Hàng năm, Đại sứ quán dành một số học bổng cho sinh viên du học ở bậc Thạc sĩ năm thứ 2 và
Tiến sĩ trong các lĩnh vực : khoa học chính xác, khoa học kĩ sư, kinh tế và quản lý cũng như luật và
khoa học chính trị. Mời dự tuyển được triển khai từ tháng 10 và kết quả công bố vào tháng 3 năm
sau. Mọi thông tin chi tiết, được đăng trên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Để biết
thêm thông tin chi tiết : www.ambafrance-vn.org/
Học bổng EIFFEL
Học bổng của Chính phủ Pháp dành để tài trợ một khóa học ở trình độ Thạc sĩ hoặc để làm nghiên
cứu sinh trong thời gian 10 tháng trong khuôn khổ đồng hướng dẫn một đề án tiến sĩ. Ba lĩnh
vực được dành cho học bổng này là khoa học, kinh tế-quản lý, luật và khoa học chính trị. Hồ sơ
dự tuyển do các trường của Pháp giới thiệu lên hội đồng xét duyệt. Để biết thêm thông tin chi
tiết : www.campusfrance.org/fr/eiffel
Ba lĩnh vực được dành cho học bổng này là khoa học, kinh tế-quản lý, luật và khoa học chính trị.
Hồ sơ dự tuyển do các trường của Pháp giới thiệu lên hội đồng xét duyệt. Để biết thêm thông tin
chi tiết : www.campusfrance.org/fr/eiffel


Học bổng dành cho đào tạo ngành y, dược

Từ nhiều năm nay, Pháp triển khai chương trình học bổng dành cho các bác sĩ và dược sĩ nước
ngoài muốn hoàn thành chương trình học của mình tại Pháp. Quy trình tuyển chọn để tham gia
và chương trình mà trước đây gọi là « Faisant Fonction interne » đã được thay đổi vào năm 2010.
1

CampusFrance, www.ambafrance-vn.org và các tài liệu tổng hợp
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Ở Việt Nam, các bác sĩ hay dược sĩ có bằng để hành nghề và hiện đang theo chương trình đào tạo
y hoặc dược chuyên sâu có thể đăng ký học bằng DFMS và các bác sĩ và dược sĩ quốc tịch Việt
Nam có bằng chuyên khoa y dược để hành nghề ở trong nước có thể đăng ký học DFMSA khi đạt
ở vòng tuyển chọn của khoa y Strasbourg.
Thông tin chi tiết và hồ sơ : bộ phận y tế, đại sứ quán Pháp tại Việt Nam :
http://www.ambafrance-vn.org


Học bổng của Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương (AUF – Agence
Universitaire de la Francophonie)

Cơ quan đại học Pháp ngữ2 tại Việt Nam cấp học bổng thực tập và đào tạo sau đại học cho sinh
viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học.


Học bổng của Bộ giáo dục Pháp

Dựa trên tiêu chí quốc tịch và tư cách của mình, sinh viên nước ngoài có thể nhận được hỗ trợ tài
chính của Bộ giáo dục Pháp3 . Một số loại học bổng được biết tới là học bổng trợ cấp nghiên cứu,
học bổng dựa trên các tiêu chí xã hội.


Học bổng CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)

Các sinh viên trẻ đã có bằng Thạc sĩ (Master) hoặc bằng Kỹ sư (Diplôme d’école d’ingénieur) có
thể thực hiện luận án Tiến sĩ tại một doanh nghiệp cụ thể trên cơ sở phối hợp với một cơ sở giáo
dục - đào tạo ngoài doanh nghiệp theo học bổng CIFRE4 . Đề tài tiến sĩ phải liên quan tới một
chương trình nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.


Học bổng trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại các
quốc gia Châu Âu

Học bổng ERASMUS MUNDUS5: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học sẽ theo học các chương trình đào
tạo Thạc sĩ chất lượng cao tại ít nhất hai trong số tối thiểu ba trường đại học có kí thỏa thuận
hợp tác với nhau ở châu Âu. Đây là một học bổng khá cao và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận
với chương trình học cùng các nền văn hóa đa dạng.


Học bổng của một số tổ chức quốc tế phi chính phủ, các hiệp hội

Một số tổ chức phi chính phủ dành những hình thức học bổng riêng cấp cho sinh viên du học
nước ngoài. Dưới đây là cuốn hướng dẫn về các loại học bổng cũng như các thủ tục phải làm
được biên soạn và xuất bản bởi chính các tổ chức này:
”Hướng dẫn do Hiệp hội Tiến sĩ Pháp6 biên soạn (“Le guide de l’Andès”), hướng dẫn cách xin học
bổng tài trợ đề tài nghiên cứu Tiến sĩ, sau Tiến sĩ

4

www.anrt.asso.fr
www.ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_fr.html
6www.financements.andes.asso.fr
5
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Các hiệp hội cấp nhiều hình thức học bổng khác nhau. Có thể kể tới ở đây học bổng ngành
y 1 nămcấp cho các bác sỹ sinh sống tại nước ngoài được Trường trung cấp y Paris (CMHP)
tuyển chọn7.


Học bổng Bộ giáo dục Việt Nam

Chương trình học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam8 bắt đầu từ năm 2012 (chương trình
911) nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ đào tạo Tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng.


Các loại học bổng khác

Ngoài những hình thức học bổng trên, sinh viên có thể hưởng các học bổng do các bộ ngành khác
thuộc chính phủ Pháp, các trường đại học, các doanh nghiệp hay các trung tâm, viện nghiên cứu
cấp riêng hoặc phối hợp cấp. Tuy nhiên số lượng học bổng này không nhiều và thông thường là
cấp cho sinh viên khối ngành tự nhiên với đề tài nghiên cứu có chất lượng và tính ứng dụng cao.
2.

Kinh nghiệm chung trong việc xin học bổng

Để có một bộ hồ sơ xin học bổng hấp dẫn, sinh viên xin học bổng cần lập ra một kế hoạch rõ
ràng những công việc cần tiến hành. Thông thường, quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng gồm
các bước chính sau:


Bước 1 : Định hướng nghề nghiệp tương lai

Khi bạn tốt nghiệp phổ thông trung học và dự định thi đại học, quyết định sẽ thi vào khối ngành
nào, vào trường đại học nào cũng coi như bước đầu bạn có định hướng nghề nghiệp. Khi đã có
tấm bằng đại học, bạn muốn theo học cao học và theo đuổi ước mơ du học. Một lần nữa bạn lại
phải tự đặt câu hỏi cho chính mình về nghề nghiệp tương lai. Câu hỏi thường thấy là “Nên xin
Master Recherche hay Master Professionnel?”.
Về lý thuyết, nếu bạn định theo nghiệp nghiên cứu - giảng dạy ở trường đại học hay các viện
nghiên cứu thì nên học Master Recherche (Thạc sĩ nghiên cứu) để có cơ hội xin tiếp học bổng làm
Thèse de Doctorat (Luận án Tiến sĩ). Chương trình học Master Recherche sẽ nặng về lý thuyết và
các nghiên cứu chuyên ngành. Còn nếu bạn muốn đi làm ngay sau khi học xong Thạc sĩ thì nên
xin học Master Professionnel. Bạn sẽ được học các kiến thức thực tế hơn và thường phải trải qua
kỳ thực tập bắt buộc để tốt nghiệp Master Professionnel. Cơ hội xin được việc làm (tại Pháp hay
tại Việt Nam) với tấm bằng Master Professionnel là cao hơn so với Master 2 Recherche.
Tuy nhiên, trong thực tế, những điều trên đây chỉ có tính chất tương đối. Có những bạn theo học
Master Professionnel gặp khó khãn trong việc xin thực tập, trong khả nãng hoà nhập môi trường
doanh nghiệp và cũng không dễ dàng xin được việc làm sau khi học xong. Nhưng nhiều sinh viên
theo học Master Recherche vẫn chủ động xin thực tập và có việc làm ngay khi có bằng Thạc sĩ mà
lại không theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu nữa.

7
8

www.cmhp.asso.fr
www.vied.vn/vn/default.aspx
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Bước 2 : Chọn chương trình đào tạo

Sau khi quyết định theo học Master Recherche hay Master Professionnel, bạn cần lựa chọn ngành
học rồi chương trình đào tạo phù hợp. Trong mỗi ngành học, bạn có thể tìm đuợc rất nhiều chương
trình đào tạo ở nhiều trường khác nhau. Vậy bạn cần đặt thêm một số tiêu chí để chọn lựa.
Trước tiên, cần xét trên hai khía cạnh: ngành nghề mà bạn thích và ngành nghề mà bạn có thể
được nhận (tuỳ theo quá trình học tập của bạn ở Việt Nam). Ví dụ, ở Việt Nam, bạn có bằng đại học
về kinh tế nhưng bạn lại tìm một chương trình đào tạo Thạc sĩ về tài chính vì bạn thích chuyển
sang ngành này. Vậy bạn cần phải tìm chương trình Master nào chấp nhận bằng đại học về kinh
tế của bạn.
Sau đó, hãy nhìn vào chương trình đào tạo của các Master đó : các môn học có hấp dẫn không,
có phù hợp với khả nãng và sở thích của bạn không? Trả lời hết những câu hỏi này, danh sách các
chương trình Master để bạn lựa chọn chắc cũng được rút gọn nhiều.
Tiếp theo, nên hỏi kinh nghiệm những sinh viên Việt Nam đi trước về truyền thống nhận sinh viên
quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam của các Master đó. Có lẽ không nên mạo hiểm với các Master chưa từng nhận hay nhận rất ít sinh viên Việt Nam, nếu bạn không thật sự tin tưởng vào trình
độ và hồ sơ của mình.
Cuối cùng, bạn nên để lại ít nhất 5 sự lựa chọn để liên hệ xin học. Việc liên hệ xin học trước khi xin
học bổng là rất quan trọng vì hầu hết các học bổng đều ưu tiên (thậm chí bắt buộc) các hồ sơ xin
học bổng được một trường của Pháp nhận học. Đó có thể là Giấy chứng nhận (Attestation d’accueil), Đăng ký học tạm thời (Pré-inscription) hay chỉ là một ý kiến tán thành hồ sơ của bạn (Un
avis favorable à votre candidature). Với học bổng Eiffel, việc liên hệ xin học trước là bắt buộc vì
trường nhận bạn sẽ là trường gửi hồ sơ xin học bổng cho bạn.
Với các bạn xin học bổng Doctorat, việc lựa chọn chương trình và cơ sở đào tạo phụ thuộc vào đề
tài nghiên cứu và lĩnh vực đào tạo của Master Recherche đã theo học.


Bước 3 : Liên hệ xin học và Đăng ký học

Trong thực tế, việc liên hệ xin học cao học không hề dễ dàng vì thời điểm các trường nhận hồ sơ
xin học thường lệch nhiều so với thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng. Các loại học bổng thường có
thời gian nộp hồ sơ từ khoảng tháng 9 hàng năm và kết qủa công bố vào đầu năm sau. Trong khi
đó thời gian nhận hồ sơ của các trường đại học là từ tháng 5 đến đầu tháng 9.
Như vậy, bạn cần bắt đầu xin học trước khi gửi hồ sơ xin học bổng và nên tiến hành một nămtrước
thời điểm khai giảng khoá học bạn muốn theo. Ví dụ, để xin học bổng cho một khoá học Thạc sĩ
bắt đầu vào tháng 9 (năm học 2013-2014), tốt nhất bạn nên bắt đầu liên hệ xin học từ tháng 5tháng 9 năm 2012 để có giấy tờ đăng ký học để bổ sung vào hồ sơ xin học bổng bắt đầu từ tháng
11 năm2012. Kết quả học bổng được công bố trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2013.
Đó là học bổng cho nămhọc 2013-2014 của bạn.
Hồ sơ đăng ký học thường có trên trang web của trường hoặc của Master liên quan. Mỗi Master
có một mẫu đăng ký xin học riêng mà bạn cần điền và gửi kèm các giấy tờ khác. Có Master yêu
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cầu bạn trình bày ngắn gọn đề tài nghên cứu, dự định nghề nghiệp của bạn; có Master yêu cầu
viết thêm tiểu luận theo đề tài cho trước, có Master quy định vòng phỏng vấn (qua điện thoại
hoặc trực tiếp)… Cũng cần lưu ý thêm rằng phần lớn các trường đều yêu cầu gửi hồ sơ qua đường
bưu điện.
Bạn có thể sẽ đặt câu hỏi « Trong khoảng tháng 5 đến tháng 9, bạn chưa tốt nghiệp đại học, làm
thế nào để xin học ? ». Câu hỏi của bạn hoàn toàn có lý. Bạn không nhất thiết phải có bằng đại
học trong tay rồi mới bắt đầu nộp hồ sơ xin học. Bạn hãy trình bày là bạn đang làm luận vãn hoặc
đang đi thực tập và sẽ có bằng đại học trong một vài tháng tới. Bạn gửi kèm thành tích học tập
trong các nămhọc đại học như một bằng chứng để thuyết phục. Nếu bạn chuẩn bị hồ sơ chu đáo
và liên hệ tốt với giáo sư phụ trách, bạn có thể có được « Attestation d’accueil », « Pré-inscription
» hay « Avis favorable à la candidature ». Với các giấy tờ này, hồ sơ của bạn sẽ có thêm giá trị và
bạn sẽ yên tâm hơn nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
Trong trường hợp bạn liên lạc xin học không trùng với thời gian tuyển sinh, bên cạnh các giấy tờ,
bằng cấp bạn có, bạn nên điền thông tin vào mẫu hồ sơ năm trước đó để các giáo sư thấy bạn
thực sự muốn theo học chương trình đó và có cơ sở để đánh giá hồ sơ của bạn so với các sinh
viên họ thường nhận để từ đó có quyết định nhận bạn. Đối với những Master mà bạn không có
được mẫu hồ sơ của nămtrước, bạn có thể gửi hồ sơ xin học bổng của bạn cho giáo sư phụ trách,
vì trong đó có mọi thông tin về quá trình học tập và dự định tương lai của bạn.
Thực tế cũng có nhiều bạn sinh viên được học bổng khi chưa được trường nào của Pháp nhận.
Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, các bạn đó có thể kịp gửi hồ sơ vào kỳ tuyển sinh tháng 5. Nhưng
khi có kết quả tuyển sinh (vào tháng 7 – tháng 9), không được trường nào nhận khi mà thời hạn
nộp hồ sơ xin học ở các trường khác đã khép lại. Trong khi đó, điều kiện để được hưởng học bổng
là phải có một trường ở Pháp nhận bạn vào học. Để không bị rơi vào hoàn cảnh này, bạn nên
chuẩn bị tìm chương trình học và liên hệ xin học càng sớm càng tốt, để có thời gian chuyển hướng
nếu kết quả không thuận lợi.
Trong phần chọn chương trình đào tạo và liên hệ xin học, bạn đừng quên sự có mặt của CampusFrance9 ở Việt Nam để hỗ trợ bạn trong hành trình đến với nước Pháp. Trước hết, CampusFrance
luôn sẵn sàng đón tiếp và hướng dẫn bạn về các thủ tục cần thiết. Chúng tôi đánh giá rất cao
phần tìm kiếm ngành học trên trang web của CampusFrance («Rechercher une formation»). Cơ sở
dữ liệu của CampusFrance thường xuyên cập nhật thông tin và tập hợp được hầu hết các chương
trình đào tạo đại học và sau đại học của Pháp. Các công cụ tìm kiếm trên trang web này cho phép
các bạn tìm chương trình đào tạo của Pháp theo bậc học, lĩnh vực, chuyên ngành. Ngoài ra, các
bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, các chương trình
đào tạo MBA, chương trình thực tập… Bên cạnh đó, CampusFrance thiết lập mạng lưới các trường
đại học nhận sinh viên đăng ký học qua trang web của CampusFrance. Rất nhiều sinh viên Việt
Nam đã được các trường của Pháp nhận qua mạng lưới này. Các bạn nên kết hợp hai hình thức
liên hệ trực tiếp với trường ở Pháp để xin học và đăng ký xin học trên trang web của CampusFrance
để tãng thêm cơ hội được nhận học.
9

www.vietnam.campusfrance.org
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Với học bổng Doctorat, bước liên hệ xin học là bước bắt buộc phải hoàn thành trước khi nộp hồ
sơ xin học bổng. Bạn cần liên hệ trực tiếp với một giáo sư chấp nhận hướng dẫn đề tài nghiên
cứu của bạn và một cơ sở đào tạo Tiến sĩ (écoles doctorales) nhận bạn vào học. Thông thường, các
sinh viên theo học Master 2 Recherche thường liên hệ trước với một trong các giáo sư dạy mình
hay trong trung tâm nghiên cứu của trường mình để xin hướng dẫn đề tài nghiên cứu. Bạn cũng
nên theo dơi các đề tài nghiên cứu do các giáo sư đưa ra ; khi bạn quan tâm đến một đề tài nào
đó và đủ điều kiện yêu cầu, giáo sư đó sẽ nhận hướng dẫn bạn trong đề tài bạn chọn. Các bạn
sinh viên còn ở Việt Nam có thể ít cơ hội để liên lạc trực tiếp với giáo sư hơn, các bạn hãy tận dụng
cơ hội được gặp gỡ các giáo sư Pháp sang Việt Nam giảng dạy hoặc thông qua bạn bè đã và đang
học tập ở Pháp để có được địa chỉ liên hệ của các giáo sư trong ngành mà bạn quan tâm.


Bước 4 : Chuẩn bị hồ sơ xin học bổng

Kinh nghiệm cho thấy là bạn hoàn toàn không nên chờ tới thời điểm bắt đầu được lấy hồ sơ để
điền (Appel d’offre) mà nên chuẩn bị từ trước đó để có thời gian chuẩn bị một hồ sơ hấp dẫn và
hoàn chỉnh. Có rất nhiều việc bạn có thể và nên chuẩn bị trước khi có hồ sơ để điền vì đó là những
việc hầu như chắc chắn phải làm. Khi bạn chuẩn bị kỹ càng những vấn đề này từ trước, bạn sẽ
không bị gấp gáp khi chuẩn bị bộ hồ sơ xin học bổng.
Chuẩn bị về nội dung
Trước hết, bạn cần chuẩn bị bài luận về đề tài nghiên cứu (đối với Master Recherche) hay dự định
nghề nghiệp (đối với Master Profesionnel). Bài luận này có thể dài 1 vài trang, tuỳ từng loại học
bổng. Ngoài ra, bạn nên nghiên cứu mẫu hồ sơ của nămtrước để chuẩn bị điền hồ sơ nămnay.
Kinh nghiệm cho thấy mẫu hồ sơ xin học bổng không có nhiều thay đổi qua các nămbởi các nội
dung cần điền thường có tính chất tiêu biểu.
Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết
Các giấy tờ bắt buộc: Mỗi loại học bổng có những quy định khác nhau về chủng loại và số lượng
giấy tờ bắt buộc phải nộp trong bộ hồ sơ xin học bổng. Những loại giấy tờ sau đây thường được
yêu cầu trong bộ hồ sơ xin học bổng :


Mẫu hồ sơ xin học bổng, được điền đầy đủ và ký tên



CV mới nhất (trong CV cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm
nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên)



Thư trình bày động cơ và mong muốn học tập tại Pháp (Lettre de motivation)



Giấy khai sinh (dịch ra tiếng Pháp và công chứng sao y bản chính)



Bằng tốt nghiệp đại học (photo, dịch ra tiếng Pháp và công chứng sao y bản chính) hoặc
bảng điểm hai nămhọc cuối (photo, dịch ra tiếng Pháp và công chứng sao y bản chính)
nếu chưa có bằng tốt nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ



Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (photo, dịch ra tiếng Pháp và công chứng sao y
bản chính)
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Tóm tắt đề tài nghiên cứu hay dự định nghề nghiệp (1-3 trang)



Giấy chứng nhận đồng ư hướng dẫn Luận án Tiến sĩ (đối với học bổng làm Tiến sĩ)

Một lưu ý nhỏ trong phần này là khi các bạn tốt nghiệp đại học (4-5 năm) ở Việt Nam, bằng đại
học của bạn cần được dịch là « Maîtrise » (chứ không phải Licence) để có thể được nhận vào Master
2 của Pháp.
Các giấy tờ bổ sung: Ngoài các giấy tờ bắt buộc trên đây, trong hồ sơ của bạn cũng nên có các
giấy tờ khác để cung cấp thêm thông tin về bạn và để tãng giá trị cho hồ sơ.


Giấy chứng nhận đăng ký học hoặc được nhận học ; các thư từ trao đổi với trường
muốn theo học



Các chứng chỉ chứng minh trình độ ngoại ngữ

Tiếng Pháp : TCF, DELF, DALF, AUF, …
Tiếng Anh: TOEFL, TOEIC, Cambridge certificate, …


Thư giới thiệu về khả năng học tập (do giáo viên ký) cũng như kinh nghiệm nghề
nghiệp (do lãnh đạo cơ quan ký).

Điền mẫu hồ sơ xin học bổng
Khi điền hồ sơ xin học bổng, bạn hoàn toàn có thể tham khảo kinh nghiệm các sinh viên đã được
học bổng của những nămtrước. Những điều bạn cần học hỏi có lẽ là định hướng trả lời các câu
hỏi trong hồ sơ, bố cục bài luận bắt buộc. Bạn hoàn toàn không nên sao chép hồ sơ của những
người đã được học bổng vì như thế, hồ sơ của bạn sẽ kém hấp dẫn bởi không có ý tưởng mới.
Hơn nữa, cơ quan quản lý học bổng sẽ dễ dàng phát hiện ra việc sao chép này vì các hồ sơ đã
được học bổng luôn được lưu giữ cẩn thận.

B.

Đăng ký với CampusFrance và xin visa
1.

Đăng ký với CampusFrance

Theo quy định hiện nay của Pháp, ở Việt Nam, mọi sinh viên muốn đi Pháp để học tập, nghiên
cứu đều phải thực hiện thủ tục với CampusFrance, dù đó là sinh viên được học bổng của chính
phủ Pháp và các tổ chức khác, hay sinh viên du học tự túc.


Đăng ký trên trang web của CampusFrance

Việc đăng ký trên trang web của CampusFrance10 là cần thiết và bắt buộc đối với các học sinh,
sinh viên, nghiên cứu sinh muốn sang Pháp du học. Vì hiện nay, để xin được visa sinh viên, bạn
cần cung cấp số hiệu cá nhân mà bạn đăng ký trên trang web của CampusFrance (numéro d’identifiant CampusFrance). Việc đăng ký này còn cho phép bạn có một tài khoản riêng để trao đổi
thông tin trên trang web của CampusFrance.

10

www.vietnam.campusfrance.org/
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Điền hồ sơ sinh viên

Sau khi tạo xong tài khoản, bạn cần điền hồ sơ sinh viên của bạn với các thông tin về dự định học
tập hay đề tài nghiên cứu, quá trình học tập trước đây, kinh nghiệm nghề nghiệp, trình độ tiếng
Pháp và các ngoại ngữ khác… Trước khi hợp thức hoá (valider) hồ sơ của bạn, cần kiểm tra kỹ các
thông tin vừa điền vì hồ sơ sẽ được lưu lại và không sửa đổi được nữa.


Trả tiền phí thủ tục CampusFrance

Trong các thủ tục cần làm để xin visa sinh viên, bạn cần trải qua hai phần : thi kiểm tra trình độ
tiếng Pháp (Test de Connaissance du Français - TCF) và buổi phóng vấn trực tiếp (CEF). Để đăng ký
thi và phỏng vấn, bạn cần nộp một khoản lệ phí nhất định. Tuy nhiên, một số trường hợp không
bắt buộc phải thi TCF (khi đã có các loại bằng khác chứng minh trình độ tiếng Pháp như DELFB2,
DALF… ) hay được miễn phí buổi phỏng vấn trực tiếp (ví dụ với sinh viên được học bổng của chính
phủ Pháp như học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán, học bổng Eiffel…). Để biết các trường hợp
miễn trừ TCF, miễn phỏng vẫn, hay miễn cả quy trình Campus France, hãy xem trang web :
www.vietnam.campusfrance.org, hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng Campus France
Ở Hà Nội : L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Ở TP Hồ Chí Minh : Campus France, IDECAF, 31 Thái Văn Lung, Q.1, TP Hồ Chí Minh


Chuẩn bị hồ sơ

Khi bạn đã định hình được kế hoạch du học, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ
mà bạn sẽ phải gửi tới CampusFrance để cơ quan này xử lư hồ sơ của bạn. Lưu ý ghi rõ họ tên và
số hiệu CampusFrance của bạn trên phong bì.
Bộ hồ sơ cần bản sao và dịch công chứng sang tiếng Pháp các giấy tờ sau :


Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)



Bảng điểm THPT và giấy báo trúng tuyển đại học ở Việt Nam (đối với trường hợp muốn
du học ngay sau khi tốt nghiệp THPT)



Bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học (nếu đã tốt nghiệp) và bảng điểm đại học



Giấy chứng nhận trình độ tiếng Pháp (TCF, DELF B2, DALF)



Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu



Các giấy tờ khác : chứng nhận thực tập ; chứng nhận làm việc ; chứng chỉ tiếng Anh…



Thi kiểm tra trình độ tiếng Pháp - TCF

Bài thi kiểm tra trình độ tiếng Pháp (Test de Connaissance du Français - TCF) của Trung Tâm quốc
tế nghiên cứu sư phạm (CIEP) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp được chuẩn hóa. Chứng chỉ
TCF là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh không phải là người Pháp mong muốn theo học một
chương trình đại học tại Pháp. Kết quả bài thi sẽ xác định trình độ tiếng Pháp của thí sinh trên
thang đánh giá 6 mức theo cách đánh giá của Hội Đồng Châu Âu.
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Hạn cuối để đăng ký thi TCF là vào thứ nămcuối tháng, trước kỳ thi TCF 1 tháng. Bạn nên tính toán
thời điểm đăng ký tham gia kỳ thi này tuỳ theo trình độ tiếng Pháp của bạn và thời gian bạn cần
chứng chỉ TCF. Khi chưa tự tin với trình độ tiếng Pháp của mình, có lẽ bạn nên tính đủ thời gian
để có thể thi TCF lần 2 trước khi xin visa nếu lo điểm TCF của mình không đủ để được visa hay
được nhận học.


Phỏng vấn CampusFrance

Bạn lấy cuộc hẹn cho buổi phỏng vấn trên trang web CampusFrance, từ tài khoản cá nhân của
bạn. Buổi phỏng vấn sẽ kéo dài khoảng 20 phút, tại văn phòng của CampusFrance. Các nhân viên
của văn phòng CampusFrance sẽ trực tiếp phỏng vấn bạn. Nội dung các câu hỏi phỏng vấn chủ
yếu sẽ xoay quanh những thông tin bạn đã điền trên trang web của CampusFrance như quá trình
học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp, dự định học tập và dự định nghề nghiệp của bạn. Hãy chuẩn
bị kỹ lưỡng các vấn đề này để có những câu trả lời thông minh và thống nhất. Điều quan trọng là
bạn cần thể hiện được động cơ tích cực của việc bạn muốn di du học ở Pháp. Buổi phỏng vấn có
thể diễn ra bằng tiếng Pháp và/hoặc bằng tiếng Anh nếu bạn sẽ theo một chương trình đào tạo
bằng tiếng Anh ở Pháp.
Khi đi phỏng vấn, bạn cần mang theo bản gốc và bản dịch công chứng tiếng Pháp tất cả các giấy
tờ đã ghi trên đây. CampusFrance có thể từ chối phỏng vấn bạn nếu các giấy tờ trên đây không
đầy đủ hay không hợp lệ. Cuối buổi phỏng vấn, bạn sẽ có giấy chứng minh trình độ tiếng Pháp
do CampusFrance cấp. Giấy tờ này là bắt buộc trong hồ sơ xin thị thực (visa).
2.

Chuẩn bị hồ sơ xin visa

Bước cuối cùng này chỉ có thể thực hiện khi bạn đã hoàn tất các bước trên.
Nếu hộ chiếu của bạn được cấp ở Hà Nội hay Đà Nẵng, bạn cần xin cuộc hẹn qua điện thoại
với bộ phận Visa của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội (57 phố Trần Hưng Đạo).
Nếu hộ chiếu của bạn được cấp tại TP Hồ Chí Minh, hãy gọi điện xin cuộc hẹn với Lãnh sự
quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh (27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1).
Tại cuộc hẹn này, bạn nộp hồ sơ và lệ phí xin visa (sinh viên được học bổng của chính phủ Pháp
được miễn phí visa). Các bạn có thể theo dõi trên trang web của CampusFrance tình hình xét duyệt
hồ sơ xin visa của bạn. Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, bộ phận cấp visa sẽ liên lạc để hẹn
ngày bạn mang Hộ chiếu tới lấy visa. Để tránh trường hợp bị từ chối visa và không được trả lại lệ
phí khi bị từ chối, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn trên trang web của Đại
sứ quán Pháp hoặc Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh. Một hồ sơ đầy đủ sẽ có thể bị từ
chối visa
Một số lưu ý khi xin thị thực :
-

Giấy chứng minh tài chính : bạn nên sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng có cấp chứng
nhận bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh/Việt để làm chứng minh tài chính. Đối với những
bạn học một trường có yêu cầu nộp học phí, cần phải có chứng nhận nộp tiền học kèm
theo giấy chứng minh tài chính.
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-

Giấy chứng nhận chỗ ở tại Pháp: Nếu có người bảo lãnh cho tạm trú, ngoài giấy chứng nhận
cho tạm trú (attestation d’hébergement) cần bản sao giấy tờ sở hữu nhà/hoặc hợp đồng thuê
nhà, hoá đơn EDF/France Telecom, bản sao giấy tờ tuỳ thân của người bảo lãnh. Trong danh
sách các giấy tờ cần nộp khi xin visa, trên trang web của Đại sứ quán Pháp hiện không yêu
cầu « Giấy chứng nhận chỗ ở tại Pháp », nhưng trong thực tế, gần đây nhiều sinh viên phải
liên lạc với bạn bè ở Pháp để có giấy tờ này.

-

Đối với sinh viên chưa đủ tuổi vị thành niên : ngoài các giấy tờ khác, bắt buộc phải có chứng
nhận tiêm chủng (nếu chưa có, nên sử dụng bệnh viện Pháp để hoàn tất), giấy chứng nhận
bảo hiểm trách nhiệm dân sự có thể mua tại công ty bảo hiểm quốc tế.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục xin visa, bạn có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng CampusFrance
hoặc tham khảo trên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam11.
3.
Tìm nhà ở tại Pháp
Dù đi du học tự túc hay có được một học bổng, khi đã quyết định đi Pháp, bạn cần xúc tiến việc
tìm nhà càng sớm càng tốt vì đây là công việc tương đối khó khãn. Ngay khi nhận được giấy chấp
nhận của trường bạn sẽ theo học, bạn cần liên hệ với bộ phận phụ trách đời sống sinh viên (Service
de la vie étudiante), người phụ trách B.D.E (Bureau des étudiants) hoặc bộ phận Quan hệ quốc tế
(Services des relations internationales) của trường học để hỏi về các thủ tục xin nhà ở ký túc xá
(résidence universitaire).
Các bạn cũng nên liên hệ với CROUS (Le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) tại
thành phố bạn sẽ tới để xin nhà ở trong ký túc xá sinh viên do CNOUS12 quản lý. Việc này cần làm
sớm vì hạn nộp hồ sơ thường kết thúc vào tháng 30 tháng 4. Các sinh viên được học bổng Eiffel và
một số học bổng khác (ví dụ học bổng của vùng Ile-de-France) thì hầu như chắc chắn có phòng ở
trong những ký túc xá do CROUS quản lý . Các sinh viên du học tự túc thì không nằm trong diện
được ưu tiên trong việc được cấp nhà ở trong ký túc xá của CROUS nhưng nếu đặt hồ sơ từ sớm thì
vẫn có cơ hội nhất định. Ngoài ra, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp, nhất là tại vùng Paris và
Ile-de-France cũng như các chi hội trực thuộc UEVF, thường xuyên trao đổi thông tin về nhà ở (cho
thuê nhà hay tìm nhà) để giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, vào cuối nămhọc, khoảng từ tháng 5 trở đi,
thường có nhiều thông tin về nhà ở của các bạn sinh viên Việt Nam đã học xong chuyển đi thành
phố khác hoặc về nước. Những thông tin này thường được đãng tải trên trang web của UEVF13
hay facebook của UEVF14, nhóm NNB-Những người bạn15, trên diễn đàn của nhóm Đầu Gấu16 . Bạn
nên chú ý theo dõi các trang web này để liên lạc ngay khi có thông tin mới. Bên cạnh đó, bạn hoàn
toàn có thể hỏi kinh nghiệm và sự giúp đỡ của bạn bè mình trong việc đi xem và thuê nhà.
Xem phần :
THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC PHÁP / III. Cuộc sống tại Pháp / A. Nhà ở và đi lại và thông
tin ở các chi hội sinh viên UEVF để biết thêm chi tiết.
11

www.ambafrance-vn.org
www.cnous.fr
13www. uevf.org
14www.facebook.com/uevf.org
15www.nhungnguoiban.org
16www.diendan.daugau.com
12
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C.

Chuẩn bị cho hành trình đến Pháp
1.

Mua vé máy bay

Hãng hàng không quốc gia Vietnam (Vietnam Airlines) có đường bay thẳng từ Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh sang Paris (Pháp). Nằm trong liên minh hàng không Sky Team và liên kết với
hãng đường sắt quốc gia Pháp (SNCF), nên sinh viên có thể mua từ Việt Nam vé cho chặng chuyến
tiếp của AirFrance hoặc SNCF đến khắp các đia điểm trên toàn nước Pháp
2.

Hành lý cần mang theo

Tùy theo số cân cho phép trên vé máy bay mà bạn có thể đem theo mà bạn có thể mang thêm
hay bớt những đồ ghi dưới đây.


Giấy tờ

Nên mang theo các loại giấy tờ sau (bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Pháp đã công chứng):
-

Giấy khai sinh

-

Bằng tốt nghiệp cấp 3 + Học bạ cấp 3 (Nếu sang học ĐH)

-

Bằng tốt nghiệp song ngữ + học bạ song ngữ (nếu là học sinh song ngữ) HOẶC chứng
chỉ tiếng Pháp TCF

-

Giấy gọi đại học (nếu có)

-

Bằng đại học (nếu có)

-

Giấy chứng nhận học bổng (nếu có)

-

Bằng lái xe

-

Master / visa card (nếu có)

Lưu ý đặc biệt : Các bạn nên scan tất cả bản gốc, bản dịch công chứng của các loại giấy tờ và lưu
vào 1 chiếc USB, thẻ nhớ hoặc lưu trên mạng (ví dụ : e-mail) để khi cần có thể in ra luôn.
Lưu ý : không mang theo bản gốc để đề phòng thất lạc và không cần mang theo CMND.


Đồ dùng cần mang theo :

Pháp không thiếu gì cả nhưng thời gian đầu, còn bỡ ngỡ và chưa quen với sự chênh lệch về giá
cả, nên các bạn vẫn nên chuẩn bị 1 vài thứ thiết yếu:
Đồ dùng :
-

Thuốc cảm, giảm đau hạ sốt, đau đầu, viêm họng, tiêu hóa, dầu, cao dán: Các bạn nên
mang 1 ít thuốc. Đề phòng thay đổi thời tiết, và sau 1 chuyến đi dài dễ bị cảm hay đau
bụng.

-

Kính cận: chuẩn bị 2-3 cặp kính phòng trường hợp mất vì lấy hẹn BS hoặc làm lại mất
rất nhiều thời gian.

-

Điện thoại di động: các bạn nên mang theo ĐT nếu muốn liên lạc ngay với gia đình.
Có thể mua thẻ sim khi tới Pháp hoặc sử dụng thẻ SIM phát tại forum du học của UEVF.
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Loại thẻ sim của Lycamobile gọi về Việt Nam rẻ hơn so với các nhà mạng khác
(0.05€/phút).
-

Áo khoác mỏng: sử dụng khi mới sang vì tháng 9 bên Pháp thời tiết chưa lạnh.

-

Áo ấm: ưu tiên các loại áo phao, vừa nhẹ vừa ấm, dễ giặt, mà đi gió, đi mưa, đi tuyết
cũng tiện.

-

Áo sơ mi + quần âu + áo veste+ đôi giày da: bạn nên mang theo 1 bộ, sử dụng cho
dịp quan trọng hoặc để đi phỏng vấn (để kiếm đuợc 1 bộ veste vừa ý sẽ mất thời gian)

-

Khăn, mũ, găng, tất dày, tất quần.

-

Giày thể thao, đế bệt, dép lê: các bạn nên chuẩn bị ít nhất 1-2 đôi giày thể thao - giày
đế bệt vì giày VN vừa rẻ, vừa đẹp, vừa tốt. (vì bên Pháp sử dụng phương tiện công cộng
là chính và phải đi bộ nhiều).

-

Máy tính Casio : nên mang máy dùng quen

-

Bút viết : 10 cái (cũng không chiếm nhiều diện tích)

-

Ổ cắm điện: nên mang một ổ cắm LIOA nhiều chân.
Khi mua các đồ điện tử, các bạn nên chú ý đầu ổ cắm.
Các ổ điện bên Pháp đều là ổ tròn (hình vẽ)

Đồ ăn : Ruốc, mì gói: đề phòng trong truờng hợp chưa kịp đi chợ ngay hoặc bạn chưa quen với
đồ ăn Tây


Có thể mang đi thêm nếu còn cân :

-

Nồi cơm điện: ở các siêu thị, chợ Châu Á có bán nồi cơm điện.

-

Bàn là nhỏ / Máy sấy nhỏ

-

Máy vi tính: máy tính bên Pháp thường dùng bán phím AZERTY (khác với Việt Nam –
bàn phím QWERTY), thế nên mua ở Pháp thì tiện hơn.

-

Máy nghe nhạc, MP4: chỉ cần rẻ và dùng tốt

-

Giấy vở viết : SV bên pháp thường mua giấy ô li A4 đã dập lỗ, chỉ cần móc vào bìa có
kẹp sắt là thành một quyển sổ.

-

Bát đũa, xoong chảo: nếu không mang được thì ra IKEA, Carrefour mua cũng tốt

-

Dao: không nên mang nhiều, một con dao nhỏ và 1 con dao phay to để chặt thịt là đủ

-

Sách vở: hầu hết thầy cô đều phát giáo trình cho sinh viên, nếu cần tham khảo ngoài
thì thầy cô cho tên sách và các bạn vào thư viện muợn hoặc lên mạng tham khảo.
Chuơng trình học không giống nhau.
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II. CÁC VIỆC CẦN LÀM KHI ĐẾN PHÁP
A. Xuống máy bay để về nơi ở
1.

Thông tin về sân bay Charles de Gaulle (CDG)

Sân bay Charles de Gaulle là sân bay đứng đầu tại châu Âu về số chuyến bay và thứ hai về lượng
hành khách chuyên chở, trải rộng trên một bề mặt 3 257 ha. Nằm cách 25 km về phía đông bắc
Paris và mở cửa 24h/24, sân bay Paris-Charles de Gaulle có cụ thể:
-

Hai đường băng song song để tiếp nhận115 cuộc hạ cánh / cất cánh một giờ;

-

Ba nhà ga (trạm / Terminal) hành khách;

-

1 ga tàu cao tốc (tàu TGV)

Trong năm 2010, sân bay đạt mốc 58,2 triệu hành khách (bao gồm cả hành khách quá cảnh).
Phần này của Guide du học Pháp sẽ dành đặc biệt để hướng dẫn bạn di chuyển và thực hiện các
thủ tục tại sân bay khi vừa đặt chân tới thủ đô Paris.
Đối với mọi câu hỏi và thắc mắc, nằm ngoài những thông tin được đưa ra dưới đây, bạn có thể
tham khảo trực tiếp trang web hướng dẫn của sân bay Charles de Gaulle: www.cdgfacile.com/
Hướng dẫn Charles de Gaulle (Guide du Client 2012 / 2012 Customer Guide) – tiếng Pháp / tiếng
Anh :www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Professionnels/Accueil/guideclientcdg.htm
2.

Các trạm xuống (Terminal)

Bạn xuống trạm (nhà ga) nào ?
Để biết trạm mà bạn sẽ xuống tại sân bay Charles de Gaulle, bạn có thể tra cứu tại :
www.cdgfacile.com/guide-de-laeroport/quel-terminal/toutes-compagnies/
Ví dụ : Vietnam Airlines (Terminal 2E)
AirFrance (Terminal 2Eđối với chuyến bay từ VN đến Pháp)
Cũng tại liên kết này, bạn có thể tra cức các trạm xuống theo tên của hãng hàng không bạn sử
dụng.
Ngoài ra, cùng với số hiệu chuyến bay và ngày bay, bạn có thể tra giờ bay và trạm xuống trực tiếp
từ trang web : www.aeroportsdeparis.fr/
Các trạm xuống tại Charles de Gaulle
Sân bay Charles de Gaulle có 3 Terminal chính:
-

Charles de Gaulle 1 với Terminal 1 & Terminal 3

-

Charles de Gaulle 2 với Terminal 2 A, B, C, D, E, F, G.

Để tải về bản đồ của từng trạm, bạn có thể xem tại các liên kết sau :
Terminal 1:
www.cdgfacile.com/guide-de-laeroport/guide-des-terminaux/terminal-1/
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Terminal 2 :
www.cdgfacile.com/guide-de-laeroport/guide-des-terminaux/terminal-2/
Terminal 3 :
www.cdgfacile.com/guide-de-laeroport/guide-des-terminaux/terminal-3/
3.

Di chuyển giữa các trạm trong sân bay

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, sân bay Charles de Gaulle đã đưa vào sử dụng nhiều phương
tiện hỗ trợ di chuyển giữa các trạm.
Di chuyển giữa

Cách đi

Terminal 1<>2<>3

Métro CDGVAL

Bên trong Terminal 2
Tới ga tàu cao tốc (TGV) từ Terminal 2

Đi bộ hoặc đi BUS ngắn
Đi bộ vì ga nằm tại Terminal 2

Tới Parking PR, PX, P3 Résa

Métro CDGVAL

Tới ga tàu cao tốc (TGV) từ Terminal 1 và 3

Métro CDGVAL

Tới ga tàu RER từ Terminal 1

Métro CDGVAL

Métro CDGVAL
Hình ảnh dưới đây là những trạm mà tàu CDGVAL phục vụ, cùng những điểm giao nhau với
tàu RER và tàu cao tốc (TGV)
Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thời gian
phục vụ của Métro ngắn CDGVAL. Mỗi chuyến
tàu cách nhau khoảng 4 phút, và phục vụ từ 4h
sáng đến 1h đêm. Trong thời gian CDGVAL không hoạt động thì sẽ có một xe bus riêng để đảm
bảo việc chuyên chở hành khách trong sân bay. Để tìm đến tàu CDGVAL, bạn đi theo chỉ dẫn sau :

Bus ngắn phục vụ tại Terminal 2 (Navette N1 và Navette N2)
Bus N1 : phục vụ các điểm dừng 2A, 2C, 2D, 2E, 2F và ga TGV / ga RER / tàu CDGVAL
Bus N2 : phục vụ điểm dừng 2G và 2F
Đi bộ theo biển chỉ dẫn
Bạn hoàn toàn có thể đi bộ nếu các điểm đến gần nhau, với các biển chỉ dẫn, ví dụ :
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Hướng dẫn tới ga tàu TGV (ga SNCF) :

4.

Hướng dẫn tới RER (ga tàu vào Paris) :

Di chuyển ngoài sân bay

Tuỳ vào điểm đến mà sân bay Charles de Gaulle đã đưa vào phục vụ rất nhiều dịch vụ và phương
tiện di chuyển cho hành khách.
BUS


Cars Air France với 3 hành trình chính (30 phút sẽ có 1 chuyến):
Di chuyển giữa

Thời gian đi

Giá vé

CDG <> Paris-Porte Maillot <> Paris-Place de l’Etoile

60 phút

17€

CDG <> Aéroport d'Orly

60 phút

20 €

CDG <> Paris-Gare de Lyon <>Paris-Gare Montparnasse

60 phút

17€



Roissybus : CDG <> Opéra

Cứ 15 đến 20 phút sẽ có 1 chuyến Roissybus,
hành trình dài khoảng 1h và chạy thẳng vào
Paris và không dừng. Điểm đến là Opera.
Giá vé : 10 €


Bus RATP

Bus 350 : CDG <> Paris-Porte de la Chapelle <> Paris-gare de l’Est
Hành trình dài khoảng 60 phút
Bus 351 : CDG <> Paris-Porte de Bagnolet <> Paris-Nation
Hành trình dài khoảng 80 phút
Giá vé : từ 1 đến 3 vé « ticket T+ » tuỳ vào từng hành trình. Ví dụ từ Paris <> CDG : 3 « ticket T+ »
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iD Bus

Nếu điểm đến tiếp theo của bạn là Luân Đôn (St Pancras station) hoặc Lyon (gare Perrache), bạn
có thể sử dụng iD Bus để di chuyển với giá vé từ 35€. Vé có thể được mua trước tại trang web của
iD Bus17.


TAXI (vào Paris)

Hành trình Sân bay CDG <> Paris kéo dài khoảng 35 phút đến 1h tuỳ thuộc vào thời điểm trong
ngày. Giá taxi cho hành trình vào Paris rơi vào khoảng 50 đến 60€ (ban ngày). Giá sẽ tăng thêm
khoảng 15% cho dịch vụ ban đêm và ngày chủ nhật/lễ Tết.
Bạn có thể liên hệ trước với dịch vụ taxi hợp tác với sân bay để có giá cả phải chăng hơn (từ 26€):
hãng WeCab của TAXIS G7 theo số điện thoại : 01 41 27 66 77
Lưu ý : Paris rất hay tắc đường và khi tắc đường thì đồng hồ tính tiền vẫn chạy
TÀU ĐIỆN


Tàu RER (vào Paris)

RER (Réseau Express Régional d’Ile de France) là hệ thống tàu công cộng phục vụ di chuyển tại vùng
Ile de France. Nếu bạn tới Paris, RER chính là phương tiện hữu dụng nhất cho việc di chuyển từ
CDG vào Paris. Để biết thêm chi tiết đối với các bạn quan tâm, các bạn có thể tìm đọc cuốn Cẩm
nang du học Paris để tìm hiểu về hệ thống giao thông tại kinh đô ánh sáng.
Tại sân bay Charles de Gaulle, tàu RER B là phương tiện được sử dụng nhiều nhất để tới các khu
vực ngoại ô cũng như trung tâm Paris. Hành trình từ sân bay tới Gare du Nord kéo dài khoảng 30
phút. Giá vé từ sân bay CDG <> Paris : 9,5€
Dưới đây là những bến tàu trung tâm tại Paris có RER đi qua. Trong đó, cột thứ nhất là tên các
bến tàu, cột thứ 2 là tên những tàu cùng điểm đến mà tại đó bạn có thể chuyển sang. Cột thứ 3
là thời gian ước tính để tới bến tàu, nếu tình từ sân bay Charles de Gaulle.

17

www.idbus.com
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Cụ thể hơn, dưới đây là sơ đồ của RER B :



Tàu cao tốc (TGV)

Liên đoàn đường Sắt Pháp mở tuyến đường trực tiếp từ sân bay Charles de Gaulle đến nhiều tỉnh
& thành phố khác bao gồm: Brussels và Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Grenoble,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nimes, Poitiers, Rennes, Toulouse, Tours and
Valence…
Gare TGV nằm ở sân bay Charles de Gaulle 2, ở điểm giao giữa Terminal 2C/2E với 2D/2F. Bạn có
thể mua vé trực tiếp tại gare TGV hoặc mua qua mạng tại trang chủ :
www.voyages-sncf.com/billet-train
Lưu ý: Đặt vé càng sớm bạn sẽ càng có vé rẻ. Ngoài ra, trong Guide này, bạn cũng sẽ těm thấy
bên dưới những chi tiết cụ thể hơn về hướng dẫn sử dụng tàu TGV để di chuyển giữa các vùng tại
Pháp.
5.

Các lưu ý khác



Mất đồ

Bạn bị mất đồ bên trong máy bay ?
Bạn cần liên lạc trực tiếp với hãng hàng không của bạn để sớm thông báo về việc này. Bạn có thể
tìm thấy trong liên kết dưới đây số điện thoại liên hệ của tất cả các hãng hàng không có chuyến
bay tại Charles de Gaulle:
www.cdgfacile.com/guide-de-laeroport/contacts-utiles/contacts-compagnies/
Ví dụ :

Vietnam Airlines : 01 44 55 39 90 (gọi từ Pháp)
Air France : 0825 775 775 (gọi từ Pháp)
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Bạn bị mất đồ tại trạm dừng ?

Bạn có thể tìm tới các văn phòng Đồ thất lạc của sân bay tại :
Terminal 1 và 3 : Giữa sảnh 5 và sảnh 6 của Terminal 1, « Niveau CDGVAL »
Terminal 2 : Khu vực « Espace Services » (nằm giữa sảnh 2A/2C và 2B/2D)
Bạn có thể tham khảo thêm trang web sau để có thêm thông tin về việc tìm lại đồ thất lạc tại các
sân bay ở Paris :
www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Services/services-pratiques/bagages/objet-trouve.htm


Hành lý ký gửi bị thất lạc ?

Hành lý của bạn, nhìn chung, sẽ không bị mất mà chỉ bị thất lạc trong một chuyến bay khác hoặc
bị chuyển tới chậm hơn. Thường thì các hãng hàng không đảm bảo sẽ chuyển hành lý thất lạc tới
hành khách khoảng 24h sau khi chuyến bay đáp xuống. Tuy nhiên, nếu khi xuống sân bay và
không tìm thấy hành lý ký gửi của mình, bạn cần ngay lập tức liên hệ với dịch vụ hành lý của hãng
hàng không của bạn tại sân bay. Sau đó, một báo cáo thất lạc hành lý sẽ được lập, bạn nên cố
gắng cung cấp nhiều thông tin nhất có thể về hành lý thất lạc. Nếu việc tìm kiếm hành lý không
có dấu hiệu khả quan trong vòng 21 ngày kể từ ngày lập báo cáo, hành lý sẽ được coi như mất và
bạn sẽ được bồi thường. Trong trường hợp hành lý của bạn được tìm thấy, đa số các hãng hàng
không sẽ chuyển tới cho bạn miễn phí bằng đường bưu điện.
Mức bồi thường lớn nhất bạn có thể nhận được là 1200€ đối với mọi loại hành lý (theo Hiệp định
Montréal). Các hãng hàng không sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường các vật dụng quý giá. Vì
vậy, bạn nên lưu ý không ký gửi tiền bạc, trang sức hay các đồ đạc quý.
Informations (Thông tin thêm): Bạn có thể tìm thấy tại tất cả các trạm dừng các điểm thông tin
infos « Aéroports de Paris » hoặc « Tourisme information »
Wifi: Tất cả các trạm đều có dịch vụ Wifi, bạn sẽ vào trang web www.aeroportsdeparis.fr để đăng
nhập. 15 phút kết nối đầu tiên là hoàn toàn miền phí, sau đó là từ 1,9€ / 30p
6.

Đi từ sân bay CDG đến các tỉnh

Đối với các bạn không mua vé tàu TGV thẳng từ sân bay Charles de Gaulle hoặc máy bay mà đi từ
một ga ở bên trong Paris, phần dưới đây sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn về một số ga tàu tại
Paris, và cách tới cách để đi đến thành phố bạn ở.
Để tìm được đường đi ngắn nhất từ CDG đến địa điểm mà bạn cần tới ở trong Paris, bạn có thể
sử dụng công cụ tìm kiếm lộ trình đi lại của RATP : www.ratp.fr/fr/
Lưu ý: Trang web này chỉ đưa ra kết quả tìm kiếm cho những hành trình trong Paris và các vùng
phụ cận. Ngoài ra, bạn cần phân biệt :
-

Gare routière : ga của Bus, Navette (phương tiện đường bộ)

-

Gare SNCF : ga đường sắt

Tại Paris có 7 ga đường sắt, phục vụ cho các chuyến tàu đi về 4 phía của nước Pháp :
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Gare d'Austerlitz:

-

Phục vụ tàu về miền Trung nước Pháp (Centre de la France), Toulouse và les Pyrénees

-

Tất cả các tàu đêm Intercités về miền Nam

-

Tàu Intercités về Orléans à Tours

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của RER C, Métro 5 và Métro 10



Gare de Bercy :

-

Tàu Intercités về Auvergne

-

TER (Transport Express Régional : dịch vụ đường sắt phục vụ ngoại ô Paris) về Bourgogne

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của Métro 6 và Métro 14



Gare de l'Est:

-

TGV về các thành phố phía Đông nước Pháp, nước Đức, Thụy Sĩ và Luxembourg

-

Tàu đêm tới Munich, Innsbruck, Hambourg et Berlin

-

Trong tương lai sẽ là điểm cuối của tàu CDG Express đến sân bay Roissy-Charlesde-Gaulle

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của Métro 4, 5 , 7



Gare de Lyon:

-

TGV tới vùng Franche-Comté và miền Nam của Alsace

-

Tàu về miền Đông Nam nước Pháp, vùng Rhône-Alpes và Méditerranée

-

Tàu ngoại ô về vùng Đông Nam của Paris (vd: Fontainebleau, Montargis...) : điểm dừng
Của ligne R của tàu Transilien (tàu chuyên phục vụ các vùng ngoại ô Paris)

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của RER A, RER D; Métro 1, 14



Gare de Paris-Montparnasse:

-

Bến đỗ của TGV Atlantique, đi về phía Tây và Tây Nam nước Pháp

-

TER đến vùng Basse-Normandie

-

TER về miền Trung (le Centre) (Le Mans, Chartres...)

-

Tàu ngoại ô về phía Tây Paris Transilien N

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của Métro 4, 6, 12, 13



Gare du Nord:

-

Tàu Intercités về phía Bắc nước Pháp

-

Tàu Thalys tới Bỉ, Hà Lan, Đức

-

Tàu Eurostar tới Luân Đôn

-

TGV Nord tới Lille và những thành phố lớn nằm phía Bắc của Pháp
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-

Tàu tới ngoại ô phía Bắc của Paris (ligne H và K của Transilien)

-

TER tới Picardie

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của RER B, RER D; Métro 4, 5, 2



Gare Saint-Lazare:

-

Tàu về vùng Normandie

-

Tàu về ngoại ô phía Tây của Paris (ligne J và L của Transilien)

-

Cách tới: là 1 bến đỗ của RER E; Métro 3, 9, 12, 13, 14

Nếu bạn dưới 26 tuổi thì bạn có thể mua vé tàu và thẻ giảm giá : Chi tiết xem tại phần
THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC PHÁP / III. Cuộc sống tại Pháp / A. Nhà ở và đi lại

B.

Đăng ký nhập học

Để chính thức trở thành sinh viên của trường minh theo học, bạn phải đi đãng kí nhập học. Thời
gian đãng kí nhập học phụ thuộc vào từng trường, thường vào tháng 9 – tháng 10. Các bạn nên
lưu ý xem thông tin về thời gian nhập học khi tìm hiểu đăng ký xin học vào trường đó. Khi đãng
kí nhập học, ngoài các giấy tờ yêu cầu, bạn sẽ phải đóng học phí (frais d’incription et/ou frais de
scolarité) và các phí không bắt buộc khác như phí sử dụng phòng tập và tham gia các hoạt động
thể thao, phí truy cập cơ sở dữ liệu của trường…
Để hoàn thành việc đãng kí nhập học, các bạn cũng phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc (trả tiền
cùng lúc với học phí), theo đó bạn phải chọn một trung tâm thanh toán (ví dụ Trung tâm 601 của
Quỹ bảo hiểm sinh viên LMDE). Hiện tại LMDE quản lý bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) của tất cả
các sinh viên có học bổng của chính phủ Pháp. Vì vậy, đối với các bạn có học bổng của chính phủ
Pháp, quỹ bảo hiểm quản lý bảo hiểm xã hội của các bạn là LMDE và khi đi đãng kí học, các bạn
mang theo giấy chứng nhận học bổng của mình để được miễn phí đăng ký và/hoặc học phí, phí
bảo hiểm xã hội, ...
Ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc, các bạn cũng nên mua luôn bảo hiểm y tế bổ sung (mutuelle). Chỉ
trả thêm một khoản chi phí nhỏ nhưng bạn sẽ được lợi rất nhiều trong quá trình chãm sóc sức
khỏe của mình (tham khảo phần Khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế để biết thêm chi tiết). Vào thời
điểm nhập học, quỹ bảo hiểm sinh viên LMDE18 sẽ có mặt tại các trường đại học để cung cấp
thông tin cho bạn. LMDE cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp –
UEVF, theo đó các bạn sinh viên Việt Nam khi đăng ký tại LMDE có thể được cung cấp tài liệu
hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Việt.
Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học, bạn được nhận thẻ sinh viên và chính thức trở thành
sinh viên của trường. Khi đó, bạn có quyền sử dụng thư viện và nhiều dịch vụ khác của trường
ngay cả khi khoá học của bạn chưa bắt đầu.

18

www.lmde.com
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C.

Đăng ký với Cơ quan Quản lý Nhập cư (OFII)

Kể từ năm học 2009-2010, sinh viên quốc tế (trong đó có sinh viên Việt Nam) đến Pháp được cấp
Visa sinh viên dài hạn có giá trị như Thẻ cư trú (Visa Long Séjour étudiant valant Titre de Séjour, viết
tắt là VLS-TS). VLS-TS có giá trị trong vòng 4 tháng đến 1 năm, tùy chương trình học của sinh viên.
Quy định này kéo theo một vài thay đổi về thủ tục hành chính các bạn cần thực hiện khi đến Pháp.
Trước đây, du học sinh được cấp visa ngắn hạn (3 tháng) thì khi sang đến Pháp, phải đển Sở cảnh
sát (Préfecture) để làm Thẻ cư trú (Titre de séjour) có giá trị trong vòng 1 năm.
Với Visa VLSTS, sinh viên cần tới Office Français de l’Immigration et l’Intégration - OFII (dịch tạm là
Cơ quản Quản lý Nhập cư của Pháp) trong vòng 3 tháng kể từ khi đến Pháp để lấy chứng nhận
(Récépissé) dán vào Hộ chiếu. Chi phí cho thủ tục này là 58€ (ngoài tiền Visa đã trả tại Việt Nam).
Bạn có thể mua trên mạng: www.timbresoffii.fr
Hai tháng trước ngày hết hạn của VLS-TS, sinh viên cần kéo dài giấy tờ cư trú ở Pháp cần đến Préfecture để gia hạn (Renouvellement). Sinh viên ra trường, có việc làm ở một công ty/ cơ quan, có
thể xin đổi thẻ cư trú (changement de statut). Việc này cũng thực hiện ở Préfecture.
Sinh viên có VLS-TS được quyền làm việc có lương không quá 60% thời gian làm việc theo quy
định , tức là không quá 946 h/năm, kể từ ngày Visa có giá trị. Sinh viên không bắt buộc phải khai
báo việc làm thêm, người thuê lao động (chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng…) có nghĩa vụ phải ký
hợp đồng và khai báo với cơ quan quản lý .
Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có bằng Thạc sĩ trở lên, có thể xin cấp giấy cư trú tạm thời để làm
việc trong vòng 6 tháng. Thời gian được phép làm việc có lương cũng bị hạn chế như sinh viên.


Một vài ưu điểm của quy định mới

-

Thủ tục đơn giản hơn trước đây vì mọi thông tin của bạn đã được bộ phận Lãnh sự
của Đại sứ quán Pháp tự động chuyển sang nơi cư trú của bạn ở Pháp.

-

Tiết kiệm thời gian cho sinh viên: thủ tục (các giấy tờ cần cung cấp) đơn giản và nhanh
chóng hơn việc xin « Titre de séjour » như trước đây.

-

Récépissé được in/dán vào Hộ chiếu nên khi đi làm các thủ tục hành chính cần giấy tờ
tùy thân, bạn chỉ cần cầm Hộ chiếu là đủ. Ưu điểm này không có gì lớn nhưng cũng
hạn chế được nguy cơ rơi/thất lạc Thẻ cư trú rời.



Hạn chế của quy định mới

-

Sinh viên vẫn phải tới một cơ quan quản lý (OFII) để làm thủ tục xin Récépissé mặc dù
đã có Visa dài hạn.

-

Giới hạn di chuyển trong khối Schengen : mỗi sinh viên được ở nước khác trong khối
Schengen không quá 90 ngày/nước và trong một học kỳ ; thêm nữa, sinh viên không
được rời khỏi nước Pháp trước khi có Récépissé do OFII cấp. Quy định này có thể chỉ
là một hạn chế đối với các bạn thích đi du lịch thôi.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết về thủ tục cần làm ở trên trang web của UEVF: www.uevf.org
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D. Mở tài khoản ngân hàng
Khi bạn tới Pháp du học, bạn cần một tài khoản để nhận tiền học bổng, hỗ trợ nhà cửa, tiền hoàn
trả khám chữa bệnh của bảo hiểm xã hội hay các thu nhập khác ; để đảm bảo các chi tiêu hàng
ngày (đi siêu thị, nhà hàng, v..v) cũng như để thanh toán phí đăng ký nhập học, tiền thuê nhà, tiền
thuê bao các dịch vụ (điện thoại di động, Internet...).
Vì vậy, dù trước khi sang Pháp bạn đã có một tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, việc mở một tài
khoản ngân hàng tại Pháp là điều tất yếu khi bạn sinh sống, học tập hay làm việc tại đất nước
này. Việc mở tài khoản ngân hàng tại Pháp là miễn phí và giảm cho bạn được nhiều khoản phí so
với việc sử dụng thẻ tín dụng quốc tế gắn với tài khoản của bạn ở Việt Nam.
Chúng ta có thể kể tên các hệ thống ngân hàng lớn sau: BRED – Banque populaire, LCL, BNP Parisbas, la Poste, Caisse d’épargne, Société Générale… Tất cả các ngân hàng này đều có chung hình
thức hoạt động, và có chi nhánh ở khắp nơi trên nước Pháp. Vấn đề bảo đảm an ninh cho tài khoản
cũng như cho chính các ngân hàng đều rất nghiêm ngặt. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm rút tiền
từ tài khoản của mình tại một máy rút tiền tự động của một ngân hàng khác (mất phí hay không
tùy thuộc vào loại thẻ tín dụng bạn đã lựa chọn). Các ngân hàng thường mở cửa tất cả các ngày, trừ
chủ nhật và/hoặc thứ bảy (hoặc thứ hai). Các máy rút tiền tự động hoạt động 24h/24, 7/7 ngày.
Để mở tài khoản, thông thường bạn cần trình ít nhất các giấy tờ sau :
-

Hộ chiếu

-

thẻ cư trú (hoặc tương đương)

-

giấy chứng nhận nơi cư trú kèm hóa đơn điện thoại, hóa đơn tiền điện, hóa đơn
thuê nhà

-

một số giấy tờ khác tùy quy định của từng ngân hàng

Sau khi làm thủ tục mở tài khoản, bạn sẽ nhận được một quyển séc (thường không mất phí) và
một thẻ tín dụng (phải trả phí hàng tháng). Bạn nên lưu ý rằng tại một số nơi, bạn chỉ có thể trả
tiền bằng thẻ tín dụng hoặc séc từ 8 euros hoặc 15 euros trở lên. Khi trả bằng séc, bạn cần trình
một giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu hoặc thẻ cư trú).
Để hỗ trợ sinh viên, UEVF phát triển quan hệ đối tác với Hệ thống ngân hàng BRED – Banque Populaire, và LCL để mang lại nhiều ưu tiên và ích lợi cho sinh viên Việt Nam. Với sự giới thiệu của
UEVF, sinh viên Việt Nam có thể mở tài khoản tại BRED hoặc LCL ngay khi mới đến Pháp với thủ
tục đơn giản hơn.
BRED và LCL chấp nhận visa ngắn hạn thay vì thẻ cư trú như nhiều ngân hàng khác yêu cầu. Ngoài
ra, khi mở tài khoản lần đầu tiên tại BRED, ngân hàng dành tặng bạn 50 € và nhiều ưu đãi. Đặc
biệt, khi bạn mua bảo hiểm xã hội và/hoặc bảo hiểm y tế bổ sung của LMDE trước khi mở tài
khoản tại BRED, bạn sẽ có thêm một số quyền lợi khác.
Đặc biệt với LCL bạn có thể nhận được 125 € khi mở tại LCL (22 Avenue des Gobelins - 75005 Paris)
www.uevf.org/index.php/component/k2/item/199-ưu-đãi-dành-cho-các-bạn-sv-việt-nam-mở-tàikhoản-tại-lcl
Để biết thêm chi tiết về những ưu đãi này, mời các bạn xem mục « Đối tác » trên trang web
www.uevf.org hoặc gửi câu hỏi tới hộp thư điện tử contact@uevf.org.
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E.

Liên hệ với « Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp »

Đăng ký sinh viên với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQ) là cơ quan đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài, với một trong các
nhiệm vụ là bảo vệ công dân Việt Nam tại nước đó. Việc đăng ký với ĐSQ là nghĩa vụ và đồng thời
cũng là quyền lợi của công dân nói chung và của sinh viên nói riêng. Là nghĩa vụ vì việc đăng ký
của bạn giúp cho ĐSQ nắm được tình hình công dân nước mình tại nước sở tại, có được các số
liệu thống kê phục vụ cho việc hoạch định và thực thi các chính sách. Là quyền lợi vì bạn sẽ được
ĐSQ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp khi những quyền lợi đó của bạn bị vi phạm. Làm sao ĐSQ có
thể hỗ trợ được bạn khi không biết bạn là ai, làm gì, ở đâu, liên hệ với bạn như thế nào?
Thời gian qua, ĐSQ nhận được không ít hộ chiếu VN (bị mất, được cảnh sát Pháp tìm thấy và chuyển
cho ĐSQ) nhưng không thể tìm được chủ nhân của chúng vì không có địa chỉ hoặc điện thoại.
Rất nhiều sinh viên, vì các lư do khác nhau (để xin việc làm, người nhà được cất nhắc vào những
vị trí quan trọng và nhiều hoàn cảnh rất đa dạng khác), cần giấy chứng nhận của ĐSQ đối với thời
gian học tập tại Pháp nhưng ĐSQ làm sao có thể cấp giấy chứng nhận cho các bạn nếu không hề
biết về các bạn?
Vì thế, các bạn lưu học sinh (kể cả những sinh viên du học theo diện tự túc) nên tiến hành các thủ
tục sau đây:
-

Sau khi đến Pháp, gửi “Bản tự khai lưu học sinh” cho Bộ phận công tác lưu học sinh của
ĐSQ. Bản tự khai lưu học sinh có thể tải từ trang web của Hội sinh viên Việt Nam tại
Pháp (www.uevf.org) hoặc từ trang web của các Chi hội.

-

Trong quá trình học tập, thông báo cho ĐSQ kết quả học tập, những thay đổi cần thiết
liên quan đến chỗ ở, điện thoại. Kịp thời liên hệ với ĐSQ khi cần sự hỗ trợ.

-

Trước khi về nước, đề nghị ĐSQ cấp Giấy chứng nhận về thời gian học tập tại Pháp và
về việc chấp hành các quy định của VN cũng như của nước sở tại.

-

Có thể ủy quyền trong các thủ tục hành chính (cấp, đổi hộ chiếu cho người quen) và
không mất thời gian đi lại, các sinh viên sau khi đãng kí sinh viên với Đại sứ quán Việt
Nam tại Pháp được hưởng những quyền lợi như sau:

-

Ưu đãi từ những hợp tác giữa các chi hội và Ngân hàng, giữa UEVF với VNAirlines.

-

Ưu đãi từ những nhà hàng liên kết với các chi hội sinh viên tại các địa phương

-

Quyền lợi dành cho hội viên chính thức của chi hội sinh viên tại các sự kiện tổ chức
bởi hội sinh viên Việt Nam tại Pháp và các chi hội.

-

Phạm vi ưu đãi : Trên toàn nước Pháp.
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Khi đăng ký với các chi hội, các bạn có thể đăng ký trên trang web của UEVF hoặc link sau :
www.goo.gl/d8K4l

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
Website: www.uevf.org

36

CUỘC SỐNG TẠI PHÁP

III. CUỘC SỐNG TẠI PHÁP
A. Nhà ở và đi lại
1.

Các loại nhà ở dành cho sinh viên

Các loại nhà ở dành cho sinh viên thường có các loại hình sau :
-

Phòng trong ký túc xá (cité universitaire;résidence universitaire) do Trung tâm Quốc gia
các sự vụ Đại học và học đường – CNOUS và CROUS ở các địa phương quản lý.

-

Nhà ở khu vực tư nhân, thuê qua liên hệ trực tiếp với chủ nhà hoặc thông qua các
công ty môi giới về nhà ở (agence immobilière)

-

Đăng ký thuê nhà khách của trường, loại hình này thường có ở các trường ngoại ô
Paris hoặc các tỉnh, nơi có diện tích mặt bằng rộng. Và cũng chỉ dành cho sinh viên và
nghiên cứu sinh trong trường, để biết chi tiết trước khi nhập học nên liên lạc với phòng
đối ngoại của trường để được hướng dẫn và tìm thêm những thông tin cần thiết.

Các bạn cũng có thể đăng ký ở chung với gia đình người Pháp và làm 1 số việc đơn giản trong
nhà cho họ (thường là người già) để được ở miễn phí hoặc chí phí rất thấp.


Phòng ở trong các ký túc xá
Ưu điểm của các ký túc xá là không khí sinh viên và
thường gần với trường học. Đối với sinh viên Việt Nam,
pḥng trong các kư túc xá ưu tiên chủ yếu cho các sinh viên
được học bổng hoặc có thể chứng minh được khả nãng
tài chính hạn chế. Có hai loại ký túc xá chủ yếu :

Loại thứ nhất là ký túc xá với các khu nhà được xây dựng
từ những năm1960 hiện đang được tu bổ hàng loạt. Giá
thuê một phòng diện tích khoảng 12m2 trung bình
khoảng 295 € một tháng (có bếp, nhà tắm và khu vệ sinh
chung). Tùy theo từng ký túc xá tiền điện và sưởi được tính gộp với tiền thuê phòng hay không. Sinh
viên được nhà nước hỗ trợ một phần tiền nhà ( khoảng 30% đến 60%), số tiền hỗ trợ nhận được tùy
theo từng trường hợp cụ thể (xem thêm thông tin trên www.caf.fr)
Loại thứ hai là các khu nhà ký túc xá hiện đại, được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà chung cư dành
cho người có thu nhập thấp (HLM). Phòng trong các ký túc xá dạng này thường có diện tích rộng
hơn (18 m2 đến 23 m2 gồm bếp và công trình phụ riêng), ngoài ra sinh viên còn được hưởng các dịch
vụ chung như máy giặt, máy photocopy, phòng tập thể thao, phòng tự học, Internet…Giá thuê
một cãn hộ dạng này dao động từ 375 € đến 450 € và cũng được hưởng trợ cấp nhà ở (CAF)19.
Để có được một phòng trong ký túc xá, các sinh viên Pháp hoặc sinh viên đã ở Pháp thường đăng
ký bằng cách điền Hồ sơ xã hội sinh viên (Dossier Social Etudiant - DSE20) trên trang web CROUS
19

www.caf.fr
www.cnous.fr/_vie__dossier_15.740.258.htm

20
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của từng vùng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, kết quả được thông báo vào cuối tháng 6,
đầu tháng 7. Các bạn sinh viên ở Việt Nam cần liên hệ trực tiếp với trường học đã nhận mình hoặc
với cơ quan cấp học bổng để làm các thủ tục cần thiết, càng sớm càng tốt.
Bên cạnh các ký túc xá do CNOUS quản lý có các khu ký túc xá sinh viên tư nhân tiện nghi và hiện
đại hơn nhưng giá thuê cũng đắt hơn (Xin mời xem phần dưới đây để biết chi tiết các địa chỉ). Các
khu ký túc xá tư nhân dạng này cũng trong tình trạng cầu lớn hơn cung rất nhiều nên phải liên
hệ và đặt trước khá lâu.


Nhà thuê qua trung tâm môi giới hoặc qua liên hệ với chủ nhà

Thuê nhà qua trung tâm môi giới
Ở Pháp, mỗi thành phố đều có rất nhiều các trung tâm môi giới nhà ở (agences immobilières).
Các trung tâm này quản lý nhà của những người có nhà cho thuê và tìm người thuê các nhà đó.
Khi thuê nhà qua các trung tâm môi giới, bạn sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên của các trung
tâm này chứ không phải với chủ nhà. Thuê nhà qua trung tâm môi giới giúp bạn nhanh chóng
thuê được nhà ở theo ư muốn, an toàn và có chất lượng đảm bảo.
Bù lại, bạn sẽ phải trả phí môi giới (honoraires) thường bằng một tháng tiền nhà và phải đáp
ứng tất cả các yêu cầu cần thiết cho hồ sơ mà trung tâm đưa ra. Thông thường, bạn cần nộp hồ
sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết như sau : bảng lương cao gấp 3 lần tiền thuê nhà hoặc giấy bảo
lãnh trả tiền nhà (thường là của người đã đi làm, có thu nhập ổn định gấp 2 đến 3 lần tiền thuê nhà,
đã đóng thuế…). Ngoài ra, bạn phải trả trước tiền đặt cọc bằng 1 tháng tiền nhà và được trả lại
sau khi hết hạn hợp đồng, và trả ngay tiền thuê nhà của tháng bạn bắt đầu dọn đến nhà mới
thuê. Giá thuê một cãn hộ 20 m2 ở Paris khoảng từ 500 € đến 800 € tùy theo quận. Tại các thành
phố khác, giá thuê nhà sẽ rẻ hơn đáng kể so với ở Paris.
Liên hệ trực tiếp với chủ nhà
Ưu điểm của hình thức thuê nhà này là bạn không mất phí môi giới và có thể thuê nhà ở
chung (colocation) với một hoặc nhiều người khác. Về hồ sơ, giấy tờ, các chủ nhà cũng đặt ra các
điều kiện khác nhau và thông thường, cũng không khác nhiều so với trung tâm môi giới nhà ở.
Chủ nhà cũng có quá trình hẹn người đến xem nhà, chọn lọc hồ sơ và ký hợp đồng cho thuê.
Nhược điểm của hình thức thuê nhà này là mất nhiều thời gian (tìm và chọn lọc thông tin, đi
xem nhà và nộp hồ sơ) nhưng hiệu quả không cao. Nguyên nhân chủ yếu là sinh viên Việt Nam
thường không có lợi thế so với sinh viên Pháp (có bảo lãnh của cha mẹ) hoặc những thanh niên ở
Pháp đã đi làm và đủ điều kiện tự chi trả tiền nhà. Ngoài ra, hình thức này không đảm bảo an toàn
như thuê nhà qua trung tâm môi giới nhà ở.
Khi thuê nhà qua liên hệ trực tiếp với chủ nhà, nên lưu ý tránh tối đa những nhà cho thuê
không hợp đồng (thường có giá rẻ hơn một chút và không đòi hỏi nhiều giấy tờ), nhưng nếu không
có hợp đồng thuê nhà đúng tên của mình, các bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi như không hưởng
được trợ cấp nhà ở của nhà nước, không có bảo hiểm nhà, gặp rắc rối sau này với các thủ tục khác
cần chứng minh về nhà ở (đi làm, thực tập…).
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Các địa chỉ hữu ích liên quan đến nhà ở sinh viên

-

Ký túc xá do CNOUS – CROUS quản lý : www.cnous.fr

-

Ký túc xá tư nhân

www.laureades.com; www.estudines.com; www.studelites.com; www.leclubetudiant.com ;
www.gestrim-campus.com
-

Liên hệ trực tiếp với chủ nhà không qua trung tâm môi giới

www.pap.fr;www.kijiji.fr
-

Liên hệ qua trung tâm môi giới nhà đất

www.seloger.com; www.laforet.com, www.century21.fr; www.fnaim.fr
-

Các diễn đàn sinh viên: Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp : www.uevf.org hoặc
facebook.com/uevf.org, Nhóm Những người bạn - www.nhungnguoiban.org, Nhóm
Đầu Gấu – www.daugau.com



Các địa chỉ khác:

-

Quỹ hỗ trợ nhà ở (Caisse d’allocation familiale-CAF) – www.caf.fr

(Khi bạn thuê nhà ở có hợp đồng, bạn có thể được hưởng hỗ trợ về nhà ở của CAF, tuỳ theo hoàn cảnh,
thu nhập, điều kiện nhà ở...)
-

So sánh các loại bảo hiểm nhà :www.assurance.habitation.kelassur.com/

(Việc mua bảo hiểm nhà là bắt buộc khi thuê nhà trong hay ngoài ký túc xá).
2.

Đi lại trong Pháp

Với các bạn sang Pháp và có sở thích đi du lịch, các bạn nên mua carte 18-27 dành cho thanh niên
dưới 28 tuổi. Đây là 1 loại carte mua dùng trong 1 năm. Bạn bỏ ra 50€ ban đầu để mua carte, sau
đó sử dụng dịch vụ đường sắt Pháp (SNCF) sẽ được giảm giá từ 25% tới 60% cho tất cả các loại vé
tầu. Carte 18-27 cũng rất tiện cho những bạn tới Pháp và ở tỉnh học, bạn có thể mua carte trên
mạng từ Việt Nam qua trang web :
www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
Sau đó chọn hình thức lấy carte trực tiếp tại quầy bán vé của SNCF khi bạn vừa tới Pháp. Bạn có
thể chọn ngày bắt đầu hiệu lực cho carte 18-27 và từ sau ngày đó bạn có thể mua vé đường sắt
với giá ưu đãi.
Ví dụ: Vé tàu Paris <> Lyon của bạn giá 50€, với carte 18-27, giá có thể chỉ còn 20-30 € tùy vào
từng thời điểm trong năm.
Tại hầu hết các thành phố của Pháp đều có các phương tiện đi lại công cộng : thành phố nhỏ
thường là bus, navette, tramway, thành phố lớn như Paris, Marseille, Lyon có thêm Métro. Các
bạn có thể mua vé tháng, hoặc năm của hệ thống công ty khai thác các phương tiện công cộng
đường bộ tại thành phố bạn đến. Mua vé năm thường sẽ rẻ và tiện lợi hơn rất nhiều cho những
bạn ưa di chuyển.
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B.

Khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế

Là sinh viên, bạn được hưởng lợi từ một hệ thống bảo hiểm được sự uỷ nhiệm quản lý của của
Bộ giáo dục của Pháp trên toàn nước Pháp nói riêng và trên toàn châu Âu nói chung. Hai hãng
bảo hiểm lớn nhất dành cho sinh viên tại Pháp là LMDE do chính sinh viên quản lý và SMEREP do
các hãng bảo hiểm y tế tư nhân dành cho sinh viên quản lý . Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp UEVF đã thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ với LMDE, nhằm hướng dẫn và mang lại những
điều kiện ưu đãi cho sinh viên Việt Nam khi đăng ký bảo hiểm với LMDE. Ngoài LMDE, còn có hãng
bảo hiểm khác là SMEREP. Web-site của LMDE : www.lmde.com và SMEREP : www.smerep.fr
1.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Pháp



Tại sao cần mua bảo hiểm?

Việc mua bảo hiểm rất cần thiết vì khi bạn bị đau ốm, bảo hiểm sẽ giúp bạn thanh toán một phần
chi phí từ 15% đến 70% tổng chi phí, tùy vào mức độ bảo hiểm bạn đóng và tùy thuộc vào loại
bệnh và loại thuốc. Tại các nước đã phát triển như ở Pháp, tiền viện phí, thuốc men rất đắt. Nếu
chủ quan không có bảo hiểm thì tiền viện phí bạn phải tự chi sẽ rất lớn. Là sinh viên, bạn được
hưởng giá ưu đãi khi đóng bảo hiểm mà vẫn được hưởng những quyền lợi đảm bảo như những
người đang đi làm.


Khi nào và lúc nào được mua bảo hiểm?

Khi được nhận vào học tại một trong những cấp học của hệ thống giáo dục của Pháp (BTS, IUT,
Université, Grands écoles…), bạn có quyền đươc hưởng chế độ bảo hiểm ưu đãi dành cho sinh
viên. Với những trường hợp đặc biệt (mới chỉ là sinh viên học tiếng, hoặc đã là sinh viên trong châu
Âu….), bạn có thể đến trực tiếp các hãng bảo hiểm để tìm hiểu xem mình ở dạng nào. Bạn có thể
liên lạc với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp - UEVF để nhận được sự tư vấn giúp đỡ với hãng bảo
hiểm đối tác LMDE để tìm ra giải pháp tối ưu.
Hai trường hợp đặc biệt không hưởng chế độ bảo hiểm dành cho sinh viên: Thứ nhất đối với sinh
viên đã quá 28 tuổi ngày 1/11, bạn nên liên hệ với quỹ bảo hiểm y tế cơ sở (CPAM) gần nhà nhất.
Ban có thể tìm thấy địa chỉ của các quỹ bảo hiểm y tế cơ sở tại trang web của quỹ bảo hiểm xã hội
quốc gia www.ameli.fr. Thứ hai là đối với sinh viện nằm trong chương trình trao đổi trong châu
Âu. Riêng đối với các BGE, BGF, các bạn được miến phí mua bảo hiểm xã hội của LMDE vì khoản
này sẽ do chính phủ Pháp chi trả nhưng bảo hiểm bổ sung (nếu mua) sẽ được mua với mức giá
thông thường.
Trong quá trình đăng ký thủ tục vào học, thường là đầu tháng 7 và đầu tháng 9, các cơ sở đào tạo
cùng với các hãng bảo hiểm (LMDE, SMREP) sẽ giúp bạn những giấy tờ cần thiết , hướng dẫn bạn
đăng ký thủ tục để mua bảo hiểm ngay tại chỗ. Hoặc bạn có thế đến những trụ sở gần nhất của
các hãng để mua bảo hiểm nếu trong ngày đăng ký học bạn quên chưa mua bảo hiểm. Đầu mỗi
nămhọc, các chi hội của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức đón tiếp tân sinh viên. Đây cũng
là dịp để các bạn sinh viên mới đến Pháp được tư vấn về những lợi ích của việc mua bảo hiểm
cũng như được hướng dẫn từng bước trong quy trình khám chữa bệnh ở Pháp.
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Bảo hiểm ở Pháp
Mua bảo hiểm là cần thiết, vì dịch vụ này bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho bạn trong vấn đề khám
chữa bệnh. Bảo hiểm gồm có hai phần :
● Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) - Sécurité Sociale: BHXH là một phần bắt buộc của bảo
hiểm y tế - Assurance Maladie. Khi là sinh viên bạn phải đăng ký BHXH dành cho sinh
viên, cập nhật thông tin cá nhân cũng như gia hạn bảo hiểm hàng năm. Khi bạn khám
chữa bệnh, BHXH hỗ trợ bạn một phần chi phí, được hoàn trả lại khoảng 35% đến 70%
theo mức giá do BHXH ấn định. Và phần còn lại bạn sẽ phải tự chi trả, hoặc được trợ
giúp bởi một loại hình phụ trợ nào đó. Khi tham gia bảo hiểm bạn sẽ được cấp một
mã số bảo hiểm (Immatriculation).
● Bảo hiểm y tế bổ sung – Mutuelle : Do BHXH không hoàn trả toàn bộ chi phí chãm
sóc sức khỏe vì vậy sinh viên nên mua thêm Bảo hiểm y tế bổ sung để có thể giảm
thiểu chi phí y tế, và tãng thêm những điều kiện chãm sóc khác. Có 3 loại hình Bảo
hiểm y tế bổ sung : Khám chữa thông thường (Soins courants), chãm sóc toàn bộ (Tous
soins) và trọn gói (Forfaits). Khoản tiền bảo hiểm bạn được thanh toán tương ứng với
loại hình bảo hiềm bổ sung mà bạn chọn.
● Bảo hiểm y tế bổ sung – « CMU (Couverture Maladie Universelle) complémentaire
»21 là một dạng bảo hiểm bổ sung dành cho những người có thu nhập thấp hơn một
mức quy định của chính phủ Pháp.
Điều kiện để được nộp hồ sơ xin CMU complémentaire :
-

Cư trú tại Pháp lâu hơn 3 tháng

-

Thu nhập không quá 7 934 euros/năm/người, 11 902 euros/năm/2 người, …

Nếu bạn thấy mình đủ điều kiện để xin CMU complémentaire, bạn hãy đến trung tâm Sécurité
sociale Assurance Maladie gần nơi ở để lấy hẹn nộp hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể.
Hoặc khi bạn tham gia bảo hiểm của LMDE, bạn có lợi thế biết rõ hơn qua tài liệu hướng dẫn về
bảo hiểm xã hội của LMDE do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp dịch ra tiếng Việt. Các thông tin
thêm bạn có thể tìm trên Trang web của UEVF www.uevf.org.

21

www.www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmucomplementaire/unecomplementaire-sante-gratuite.php
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Quy trình khám chữa bệnh

Dưới đây là các bước cần tuân theo đế bạn có thể nhân được khoản bảo hiểm tối ưu đối với hệ
thống LMDE, đối với SMEREP, hình thức làm cũng gần tương tự.

Thế nào là thẻ bảo hiểm điện tử ?
Từ lúc bạn chính thức đăng ký bảo hiểm, các hãng bảo hiểm sẽ làm cho bạn một thẻ Vitale
mới, chứng nhận những quyền lợi riêng của bạn ở chế độ sinh viên của BHXH. Cá nhân và đích
danh, thẻ Vitale cho phép bạn thanh toán trong khuôn khổ hoàn trả tiền một cách đơn giản
và nhanh chóng.
Thẻ Vitale chứa đựng tất cả những thông tin liên quan đến
bạn: Họ và tên, số bảo hiểm xã hội, hệ thống cơ cấu thành
viên, những danh sách quyền lợi mà bạn được hưởng, những
quyền lợi ưu tiên của bạn ở bảo hiểm xã hội. Những thông tin
đó tương ứng với những thông tin đã được đưa ra trong giấy
chứng nhận đi kèm theo thẻ của bạn.
Trình thẻ Vitale của bạn một cách có hệ thống cho người chãm
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sóc sức khoẻ của bạn (bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, nha sĩ, dược sĩ…) hoặc ở nơi chăm sóc sức khoẻ
của bạn (bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế…). Những chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho bạn hầu
hết được trang bị một thiết bị đọc thẻ đảm bảo việc truyền giấy khám sức khoẻ điện tử (FSE) đến
các hãng bảo hiểm (LMDE hoặc SMEREP). Bạn đến gặp một chuyên gia y tế để khám bệnh, ngay
sau khi nhận được giấy khám bệnh điện tử (FSE) với thông tin liên quan đến bạn, bảo hiểm sẽ có
trách nhiệm hoàn trả chi phí y tế mà bạn được hưởng trong vòng 5 ngày bằng cách chuyển khoản.
Khi bạn đã có thẻ bảo hiểm Vitale, thẻ của bạn và chứng nhận của nó được sẽ có giá trị trên toàn
nước Pháp, dù bạn học ở bất kỳ nơi nào. Đặc biệt lưu ý , khi mất thẻ bảo hiểm, bạn phải báo cho
chi nhánh bảo hiểm ngay lập tức.

C.

Tìm việc làm thêm

Ở Pháp đặc biệt là ở Paris, công việc làm thêm rất phổ biến trong giới sinh viên. Có rất nhiều các
loại hình công việc mà phù hợp với hoàn cảnh, thời khóa biểu của mỗi bạn. Điều quan trọng là
bạn cần phải biết cách tìm kiếm.
Trang web « những người bạn – www.nhungnguoiban.org », do UEVF quản lý mang đến cho bạn
những thông tin việc làm thêm dành cho sinh viên Viêt Nam. Ngoài ra bạn có thể tìm trên internet
với rất nhiều những trang thông tin việc làm như www.jobetudiant.net.v.v.
Dù là công việc làm thêm nhưng bạn cũng vẫn phải chú ý đến CV + lettre de motivation (thư xin
việc), nên trình bày CV và thư rõ ràng rành mạch, ngắn gọn. Có một kinh nghiệm khi đi xin việc
thấy rất rõ, họ để ư đến những người đã từng có kinh nghiệm đi làm dù là việc làm đó không
giống với việc bạn đang xin làm, bởi họ đánh giá cao sự va chạm của bạn trong cuộc sống. Cho
nên, ở Việt Nam ban đã từng làm công việc làm thêm nào thì đừng ngần ngại đưa vào hồ sơ xin
việc ở Pháp.
Về mặt luật pháp, sinh viên nước ngoài tại Pháp, với thẻ cư trú « Sinh viên », được phép làm việc
tại Pháp mà không cần xin giấy phép lao động với điều kiện tổng số giờ làm việc trong nămkhông
quá 964h.
Theo như chúng tôi thống kê sau khi thông qua rất nhiều những sinh viên đi học và đi làm thêm
ở Pháp thì có khoảng 6 loại công việc như sau :
1.

Trông trẻ

Công việc này bạn sẽ có thể dễ dàng tìm thấy trên các site internet với từ khóa (mot clé) « garde
d’enfant » hoặc « baby sitter » đặc biệt là trên sitewww.bebenounou.fr. Nó bao gồm những hình
thức trông trẻ như sau :
“Baby sitter” : Với trẻ em dưới 2 tuổi, chưa xin được một chỗ trong nhà trẻ (crèche), bố mẹ bé
sẽ cần bạn trông trẻ gần như là cả ngày (thường từ khoảng 9h sáng đến 7h tối), công việc này
thích hợp với những bạn đang trong quá trình học tiếng có nhiều thời gian rỗi, vừa có thể trông
trẻ vừa học.

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
43

SỔ TAY DU HỌC PHÁP 2013

CUỘC SỐNG TẠI PHÁP
“Sortie d’écoles, le mercredi” (trông trẻ hàng ngày sau giờ học và cả ngày thứ tư): trường hợp
này rất phổ biến, vì thích hợp giờ học của các bạn sinh viên, các bạn sẽ đến trường đón bé, thường
là 16h30 (đối với trẻ đi mẫu giáo và cấp 1) đến 18h (đối với trẻ đi nhà trẻ), đưa chúng về nhà, tắm
cho trẻ, cho ãn và chơi cùng chúng cho đến lúc bố mẹ trẻ về. Đối với những trẻ đã đi học thỉnh
thoảng các bạn giúp chúng làm bài tập.
« Jeune fille au pair » (ở cùng nhà với gia đình chủ nhà) : với công việc này, có thuận lợi là bạn
có nhà ở luôn, được bao cả ãn và ngoài ra được trả thêm một khoản tiền để tiêu vặt. Nhưng điều
bất tiện là bạn không có nhiều thời gian tự do dành cho bạn.
“Occasionnel” (trông buổi tối): thường thì bố mẹ bọn trẻ sẽ cần đến bạn vào buổi tối khi họ
có hẹn ãn uống hoặc đi xem phim, ca nhạc (từ 20h-24h). Bạn thực chất chỉ đến để trông nhà cho
họ vì bọn trẻ thường là đã hoặc chuẩn bị đi ngủ khi bạn đến. Lương bạn đươc trả cho việc này
thường cao hơn so với những việc khác nhưng công việc này không thường xuyên.
« Vacances » (kì nghỉ): gia đình bọn trẻ cần bạn đi cùng đến các tỉnh khác nơi họ đến du lịch.
Cũng có thể chỉ có bạn đi cùng bọn trẻ đến một vùng quê nơi ông bà chúng sống còn bố mẹ
chúng sẽ ở lại thành phố làm việc và chỉ đến đó vào những ngày cuối tuần.
2.

Công việc nhà hàng

Bạn sẽ làm việc trong 1 nhà hàng (Việt Nam, nước ngoài) hoặc trong 1 cửa hàng ãn nhanh (Mc
Donald, Quick, KFC). Đặc trưng của từng công việc là:
Serveur (bồi bàn, tiếp viên): bạn cần nhanh nhẹn và có khă năng thu xếp vị trí ngồi cho khách
thật tốt. Trong các cửa hàng ăn nhanh, công việc thường sẽ là bán đồ ăn tại quầy, chuẩn bị đồ ăn
hoặc dọn dẹp.
“Aide de cuisine” (phụ bếp): công việc này khá nặng nhọc nên thường thích hợp với các
bạn trai hơn.
“Vendeur” ( bán hàng): Bạn sẽ được học kĩ nãng sử dụng máy tính và khả nãng giao tiếp với
khách hàng ở đó khi bắt đầu công việc.
“Livreur” (đưa hàng): công việc này dành cho các bạn trai, vì người làm công việc này sẽ phải
sử dụng xe gắn máy (phân khối nhỏ) giao hàng tận nhà cho khách hàng (pizza, sushi).
3.

« Caissier(ère) » (tính tiền ở siêu thị)

Công việc này khá ổn định và không quá nặng nhọc, thường thì các bạn nữ được ưu tiên hơn khi
người chủ tuyển nhân viên. Công việc này bạn nên đặt hồ sơ xung quanh các siêu thị nơi bạn
sống sẽ được để được ưu tiên hơn so với những người ở xa.
4.

« Réception » (trông khách sạn)

Bạn sẽ nhận đặt phòng của khách, thu xếp phòng cho khách, đón tiếp khách thật chu đáo cho
đến lúc họ rời khách sạn (có khi phải trực khách sạn buổi đêm). Công việc này vào kì nghỉ hè khi có
nhiều khách du lịch, bạn rất dễ kiếm. Như vậy các bạn có thể làm việc cả ngày (temps complet
35h/semaine) → trong nămhọc không phải đi làm nữa.
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5.

« Femme de ménage » (người dọn nhà)

Bạn sẽ làm việc 1 – 2 lần/tuần đối với nhà riêng và có thể hàng ngày đối với các khách sạn (tùy
theo khả nãng của bạn), công việc này thường được trả lương cao hơn so với các công việc khác.
Do ngay trong từ ngữ nói về việc này người Pháp họ đã dùng chữ « femme » chỉ người phụ nữ
nên công việc này thường chỉ dành cho các bạn nữ.
6.

Công việc hè

Hái quả (bạn đến các vùng trồng nho làm rượu hoặc trồng những cây hoa quả làm mứt « confiture»),
bán hàng… : với tất cả các công việc trong dịp này, bạn sẽ được làm trong thời gian tối đa quy
định (35h/tuần) dành cho sinh viên.
Có một số công viêc khác : bán hàng cho các cửa hàng di động ở Disneyland, trực điện thoại,
nhân viên trong các cửa hàng rửa ảnh, đi phát tờ rơi..

D. Tổng kết chi tiêu trung bình của sinh viên tại Pháp
Khoản mục

Tháng đầu

Các tháng sau

Phí đăng kí học
Cử nhân

196 €

Cao học

245 €

Doctorat

363 €

Bảo hiểm y tế

200 €

Bảo hiểm bổ sung

200€ -600€
300 (KTX)
600 (thuê tư nhân)
+1 tháng tiền nhà

300 (KTX)
600 (thuê tư nhân)

80 €

0€

100€ -200€

100€ -200€

Thẻ xe buýt (năm)

350 €

0

Điện thoại

20 €

20 €

Phí nộp cho cơ quan quốc gia
đón tiếp nhập cư

55 €

0€

Chi phí học tập (sách vở…)

100 €

100 €

Các chi phí khác

90 €

90 €

Nhà ở (tháng đầu tiên và đặt cọc)

Bảo hiểm nhà ở
ăn uống
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Chi phí học và sinh hoạt cho một năm học
-

Ăn : 100 – 250 €/tháng (1000 – 2500 €)

-

Ở: 150 – 300 €/tháng (1500 – 3000 €)

-

Bảo hiểm, chi phí sách vở, chi phí đi lại…: 400 – 500 €/năm

Tổng : 4000 – 6500 €/năm

E.

Gia hạn thẻ cư trú « sinh viên »

Bạn đi học ở Pháp với Thị thực dài hạn có giá trị như Thẻ cư trú dành cho sinh viên (VLS-TS). Như
đã nêu rõ ở tên gọi, thị thực này có giá trị như thẻ cư trú trong suốt thời gian có hiệu lực của nó.


Khi nào cần gia hạn thẻ cư trú ?

Hai tháng trước khi hết hạn Thị thực có giá trị như thẻ cư trú (hay thẻ cư trú « sinh viên » nếu bạn
đã ở Pháp từ lâu hơn), bạn phải xin gia hạn thẻ cư trú nếu muốn tiếp tục học tập tại Pháp.


Xin gia hạn ở đâu ?

Việc xin gia hạn thẻ cư trú phải được thực hiện tại cơ quan hành chính (prefecture) nơi cư trú
của bạn.


Thẻ cư trú mới có giá trị trong vòng bao lâu ?

Thẻ cư trú được gia hạn cho một năm hay hơn một năm (thẻ nhiều năm). Thẻ nhiều năm (nhiều nhất
là 4 năm) dành cho sinh viên được nhận vào học để lấy bằng ít nhất là tương đương với master.


Những giấy tờ nào cần cung cấp để gia hạn thẻ cư trú ?

Việc gia hạn phụ thuộc vào nhiều điều kiện (chủ yếu là vào sự chuyên cần và tiến bộ trong học
tập, khả năng tài chính của bạn) : yêu cầu phải có các giấy tờ chứng minh.
Giấy tờ cần cung cấp để gia hạn thẻ cư trú sinh viên
Đối với thẻ 1 năm
Thông tin cá nhân
Chứng minh về chương trình học tập năm sau

Đối với thẻ nhiều năm
Thông tin cá nhân
Chứng nhận ghi danh ở một chương trình học
kéo dài nhiều năm

Tài liệu chứng minh rằng sinh viên tiếp tục có đủ
điều kiện để ở lại Pháp (chứng minh tài chính đầy
đủ, học tập chuyên cần, đạt kết quả tốt ở các kỳ
kiểm tra ...)
Ba ảnh chứng minh thư

Ba ảnh chứng minh thư
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Chú ý: Khi có thẻ cư trú nhiều năm, hàng năm sinh viên phải gửi cho Toàn thị chính nơi cư trú một
giấy chứng nhận đã đạt kết quả kiểm tra hay giấy tiếp nhận vào khóa học. Giấy tờ phải được gửi
bằng đường thư đảm bảo.


Phải trả bao nhiêu tiền để gia hạn thẻ cư trú ?

Việc gia hạn thẻ cư trú « sinh viên » phải trả lệ phí. Sinh viên phải trả lệ phí bằng tem lệ phí thông
thường.Các tem này phải nộp khi có chấp thuận về việc xin gia hạn hay khi nhận thẻ
Thời hạn thẻ

Lệ phí

1 năm

49 € (19 € + 30 €)

Nhiều năm

77 € (19 € + 58 €)

Chú ý: Nếu thiếu hay nộp muộn thẻ khi gia hạn, lệ phí gia hạn tăng 16 € khi sinh viên được cấp
thẻ nhiều năm.


Các điều kiện để được gia hạn ?

Việc gia hạn thẻ cư trú « sinh viên » phụ thuộc vào :
-

sự chuyên cần trong học tập,

-

có mặt đầy đủ ở các kỳ kiểm tra,

-

sự tiến bộ trong học tập ở cùng một bậc học (ví dụ như bậc đại học),

-

sự liên kết của các khóa học nếu có thay đổi định hướng.

Tính xác thực và nghiêm túc của các khóa học chủ yếu được kiểm tra bằng :
-

sự chuyên cần trong học tập

-

kết quả của các kỳ kiểm tra

-

các bằng cấp đạt được

-

các lư giải cho sự thay đổi bậc học

Ở mỗi lần gia hạn, cần phải có các giấy tờ chứng minh về chương trình học.


Thẻ cư trú sẽ như thế nào ?

Thẻ cư trú mới sẽ có thể dưới dạng :
-

hoặc thẻ ép plastic cùng với ảnh của bạn

-

hoặc tem dán trên hộ chiếu của bạn,

-

hoặc thẻ cư trú nhận dạng con người bằng kỹ thuật số (gồm một thành phần điện tử
chứa ảnh của bạn được số hóa).
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Đối với trường hợp người đang chờ được cấp Thẻ cư trú tạm thời về Việt Nam và
muốn quay lại Pháp bằng Giấy chứng nhận cấp Thẻ cư trú.

Trường hợp 1: Sinh viên đã có thẻ cư trú
Sinh viên nước ngoài đã nhận Thẻ cư trú (Thẻ cư trú 1 năm, Thẻ cư trú 10 năm, Chứng nhận nhà
ở đối với sinh viên Algerie, Récepissé cho trường hợp làm lại Thẻ cư trú) thì không cần phải xin
Visa de retour để quay lại Pháp.
Trường hợp 2: Sinh viên chưa có Thẻ cư trú
Nếu Sinh viên có các loại giấy tờ thuộc 1 trong các trường hợp sau:
-

Récépissé cho lần làm titre đầu tiên khi sang Pháp (không phải là Làm lại Thẻ cư trú)

-

Récépissé cho lần xin được trở thành người tỵ nạn và không quốc tịch.

-

Giấy cho phép gia hạn Thẻ cư trú cho 1 số nước bắt buộc Visa ngắn hạn.

Sinh viên cần phải xin Visa de retour tại ĐSQ Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, visa này hoàn toàn có
khả năng bị từ chối. Bạn cần phải chứng minh đầy đủ bằng các giấy tờ đúng như khi bạn xin visa
lần đầu.

F.

Cấp mới hoặc đổi hộ chiếu

Việc đổi Hộ Chiếu (HC) không nhất thiết phải trở về Việt Nam mà có thể thực hiện tại ĐSQ Việt
Nam tại Pháp.
Địa chỉ : Ambassade de la République Socialiste du Vietnam en France
62, rue Boileau, 75016 Paris
Hồ sơ đổi/cấp HC bao gồm :
-

Đơn xin cấp/đổi HC: đơn đề nghị cấp, đổi HC có thể lấy tại ĐSQ và điền ngay tại ĐSQ
hoặc liên hệ Ban chấp hành UEVF tại Paris và các Chi hội của UEVF

-

Hộ chiếu cũ + photocopy những trang có thông tin (7 trang đầu + các trang có visa)

-

2 ảnh thẻ cỡ 4×6cm nền sáng

-

Titre de Séjour hoặc Récépissé của Titre de sejour + bản photocopy. Các giấy tờ này
phải còn hạn (bằng chứng của việc các bạn được phép cư trú hợp pháp tại Pháp). ĐSQ
sẽ gửi trả trở lại Titre cùng Hộ Chiếu mới được cấp.

-

Lệ phí làm hộ chiếu mới: 50€

Các thông tin khác
-

ĐSQ nhận hộ hồ sơ cấp đổi hộ chiếu từ 9h00-12h00 trong ngày.

-

Thời gian xét cấp đổi hộ chiếu: khoảng 1-2 tuần tính từ ngày nộp hồ sơ.

-

Bạn đến ĐSQ để trình diện và có thể đề nghị phía ĐSQ gửi hộ chiếu mới (cả hộ chiếu
cũ) về cho bạn qua đường thư bảo đảm, tất nhiên bạn phải thanh toán phí cho ĐSQ
(khoảng10€). Hoặc không, bạn có thể chuẩn bị trước bì thư có dán sẵn tem bảo đảm
của các dịch vụ chuyển phát nhanh như Chronopost, USP…
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-

Nếu bạn đã đăng ký vào “Bản Tự Khai” ở Pháp mỗi năm và là Hội viên của Chi hội thuộc
UEVF thì bạn có thể yêu cầu Chủ tịch Chi hội đó cấp giấy “Ủy Quyền” cho bạn của bạn
cũng là Hội viên đi làm hộ (nếu họ có dịp lên Paris và phải trình giấy tờ tùy thân) hoặc
bạn có thể gửi hồ sơ qua đường Bưu điện (những trường hợp đến khi cần đổi hộ chiếu
mới đăng ký “Bản Tự Khai” sẽ không được chấp nhận).

-

Chú ý: thủ tục khi bị mất hộ chiếu : Bạn phải báo ngay với cảnh sát nơi gần nhất để lấy
tờ khai của Police vì tờ khai đó rất quan trọng, sau đó đến ĐSQ Việt Nam để khai xin
làm hộ chiếu mới. ĐSQ sẽ fax những tờ khai của bạn về Việt Nam để xác minh tính
đúng đắn. Sau khi các thông tin được xác minh là đúng, ĐSQ Việt Nam sẽ cấp cho bạn
Passport mới. Một điều quan trọng nữa là bạn nên giữ lại được những bản Photocopie
của hộ chiếu và titre de séjour cũ.

G. Tìm thực tập
1.

Thực tập

Trong quá trình học tại Pháp, tùy theo ngành học và trường học, ngay từ nămđầu trở đi (Bac+1),
bạn có thể phải làm thực tập bắt buộc. Những thực tập như vậy thường phải kéo dài ít nhất từ 1
đến 3 tháng. Một loại thực tập bắt buộc khác là thực tập cuối khóa học (stage de fin d’études), kéo
dài từ 4 đến 9 tháng (thường gặp nhất là 6 tháng). Tìm thực tập tại Pháp không khó, điều quan
trọng là bạn nên chủ động chuẩn bị CV + Thư xin việc (Lettre de motivation) và gửi đến các cơ
quan, doanh nghiệp từ sớm. Nên tránh trường hợp nước đến chân mới nhảy, ví dụ bạn cần phải
thực tập từ tháng 5 đến tháng 8, bạn nên bắt đầu từ tháng 1, thậm chí có thể sớm hơn, chậm
nhất là cuối tháng 2, bạn bắt đầu phải gửi hồ sơ đi. Bạn nên biết rằng xin thực tập càng ngắn hạn
càng khó vì đối với công ty, điều đó không mang lại nhiều ích lợi. Vì vậy, chuẩn bị tốt hồ sơ và
nộp sớm là điều không thể thiếu.
Bạn có thể tìm kiếm bằng rất nhiều cách như :
-

Forum d’entreprise: Tổ chức tại trường học của bạn

-

Forum d’étudiants: Do các đơn vị, cơ quan, phối hợp (hoặc không) với bộ giáo dục, ví
dụ : Salon Les jeudis, Salon des étudiants, etc.

-

Trang Web của trường bạn học

Các trang Web khác chuyên về tìm kiếm thực tập như :
-

AFIJ www.afij.org

-

Atoutstageswww.atoustages.com

-

Cap Campuswww.capcampus.com

-

CIDJwww.cidj.asso.fr

-

Direct Etudiant www.directetudiant.com

-

e-Gowww.e-go.fr

-

En Stage www.en-stage.com

-

Etudiswww.etudis.com
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-

IQuesta www.iquesta.com

-

Jobalacarte www.jobalacarte.com

-

Job Stage www.jobstage.com

-

Kap’Stages www.kapstages.com

-

Place O Jeunes www.placeojeunes.com

-

Talent Campus www.fr.talentcampus.com

Về hình thức nộp hồ sơ, bạn có thể gửi CV và thư xin thực tập đến trực tiếp cho công ty, bằng thư
hoặc email, hay nộp trực tiếp tại các gian thông tin của các doanh nghiệp tại các forum. Có hai
cách chính :
-

Candidature spontanée: Bạn quan tâm tới công ty và ngành nghề của họ, bạn không
biết liệu có một vị trí thực tập nào cho bạn hay không, nên bạn muốn nộp hồ sơ để
họ có thể gọi bạn khi cần thiết.

-

Réponse à une offre: Bạn tìm thấy một thông tin tìm thực tập sinh, bạn trả lời và gửi
hồ sơ nhấn mạnh lí do tại sao bạn muốn có được vị trí đó.

Về quá trình xin thực tập, sau khi nhận được hồ sơ của bạn, công ty sẽ nghiên cứu và trả lời bạn
khoảng 3-4 tuần sau, hoặc nếu nhanh có thể từ vài ngày đến một tuần. Nếu được tuyển, bạn sẽ
phải qua 1 đến 2 phỏng vấn. Thành công các vòng tuyển loại này bạn sẽ được nhận vào làm thực
tập sinh.
Nhiều thực tập cuối khóa học (stage de fin d’études) có thể mang tính chất « pré-embauche ». Có
nghĩa rằng nếu bạn làm việc tốt, công ty sẽ nhận bạn vào làm việc chính thức với hợp đồng ngắn
hạn (CDD) hoặc dài hạn (CDI).
Về thù lao cho thực tập sinh, mỗi công ty có một chế độ riêng. Nếu thời gian thực tập dưới 3
tháng, công ty có quyền trả hoặc không trả lương thực tập cho bạn. Với thời gian thực tập từ 3
tháng trở lên, luật qui định công ty bắt buộc phải trả lương thực tập cho bạn, tối thiểu ở mức 30%
lương SMIC (mức lương tối thiểu tại Pháp). Mức lương SMIC cho tới thời điểm 1/1/2013 là 1430,22
€ trước thuế (1120,43 € sau thuế).
2.

Thủ tục gia hạn Thẻ cư trú thêm 6 tháng cho các sinh viên tốt nghiệp (văn bằng
tương đương với master)

Luật của Pháp: Sau khi có bằng thạc sĩ, sinh viên có thể gia hạn thẻ cư trú thêm 6 tháng để tìm
việc làm hoặc tiếp tục một hoạt động liên quan đến ngành học được trả lương. Sau thời hạn 6
tháng, nếu sinh viên tìm được việc làm sẽ được phép cư trú tại Pháp để làm việc, bất kể việc gì
nhưng mức lương phải cao hơn mức lương cơ bản của Pháp.
Thủ tục xin gia hạn thẻ cư trú vàgiấy tờ cần được gửi qua đường bưu điện băng thư đảm bảo loại
lettre recommandé avec accusé de réception tới préfecture nơi bạn đang sống.


Những điều kiện chính để được gia hạn

-

Những sinh viên nước ngoài vừa được cấp văn bằng tương đương với master trở lên
tại Pháp, trước khi trở về nước, mong muốn được tăng thêm khả năng của mình bằng
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kinh nghiệm làm việc tại Pháp, có thể được gia hạn Thẻ cư trú mà không được làm lại
trong vòng 6 tháng.
-

Công việc này cần phải trở nên hữu ích (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) cho sự phát
triển kinh tế của nước Pháp hoặc của đất nước của chính sinh viên này.

-

Gia hạn thẻ cư trú sẽ được tiến hành ngay sau ngày hết hạn của thẻ cư trú tạm thời
của sinh viên.



Cách thức xin được Gia hạn thẻ cư trú

Tiến trình xin Gia hạn thẻ cư trú cần phải đươc tiến hành tại Prefecture, chậm nhất là 4 tháng
trước ngày hết hạn của Thẻ cư trú tạm thời của Sinh viên.
Những giấy tờ cần thiết :
-

Giấy tờ liên quan đến tình trạng hôn nhân của sinh viên

-

3 ảnh mới nhất

-

Thẻ cư trú mention “Etudiant” vẫn còn hạn

-

Một bằng cấp có giá trị tương đương với bằng master trở lên được cấp bởi một cơ sở
giáo dục trên nước Pháp (văn bằng này có thể được cấp khi sinh viên nhận chứng nhận
Gia hạn thẻ cư trú).

-

Một lá thư, cần phải được đánh dấu đầy đủ những giấy tờ liên quan, nêu rõ động lực
nào để sinh viên đó mong muốn được lựa chọn công việc này, mong muốn được tham
gia vào quá trình phát triển kinh tế của nước Pháp và của đất nước nguốn gốc của
sinh viên. Đồng thời, lá thư cũng cần chỉ rõ rằng khả năng trở về nước của họ.

Văn bằng
Để có thể được chấp nhận gia hạn Thẻ cư trú, sinh viên cần phải trình diện loại văn bằng tương
đương với bằng master có trong danh sách văn bằng được công nhận bởi Phòng giáo dục chuyên
trách về Giảng dạy trên Cao học và Nghiên cứu.
Những văn bằng có thể được chấp nhận :


Master



DEA hoặc DESS



Bằng kĩ sư chất lượng cao



Bằng nghiên cứu, Tiến sĩ theo hướng nghiên cứu



Bằng Bác sĩ do nhà nước cấp (Bác sỹ đa khoa, Nha khoa và Dược sỹ)



Bằng cao cấp về Kế Toán và Quản lý , bằng chuyên ngành kiểm toán.

Quyền được làm việc
Trong quá trình gia hạn thẻ cư trú, sinh viên được quyền nghiên cứu, và khi được chấp nhận thì
họ có quyền làm việc – công việc liên quan đến ngành học.
Vì đây được tính như kinh nghiệm đầu tiên khi đi làm, người xin được Gia hạn cần phải được trả
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lương gấp 1,5 lần lương SMIC.
Tùy theo công việc, họ có thể được cho phép làm việc khắp nơi trên lãnh thổ nước Pháp.
Cần lưu ý : Cho đến khi kí kết được hợp đồng lao động liên quan đến ngành học và tương đương
với kinh nghiệm đầu tiên, sinh viên chỉ được hưởng quyền lợi đi làm của Thẻ cư trú với tư cách
Sinh viên (giới hạn trong khoảng 60% thời gian làm việc của 1 năm sau quyết định chính thức của
người tuyển dụng lao động dựa theo sự cho phép Gia hạn của Préfecture).

H. Tìm kiếm việc làm sau khi học xong


Ngày hết hạn của Giấy cho phép gia hạn Thẻ cư trú

Sau 6 tháng được gia hạn Thẻ cư trú, Sinh viên mới tốt nghiệp được nhận tại một cơ sở làm việc
tại Pháp hoặc một hợp đồng lao động (thỏa mãn các yêu cầu bên trên) có thể tiến hành xin cấp
thẻ cư trú tạm thời, mention “Salarié”, để có thể tiếp tuc tiến hành lao động.
Công việc không thể đối ngược lại với ngành học.
Sinh viên cần phải tiến hành xin cấp thẻ cư trú tại préfecture chậm nhất là 15 ngày sau khi được
nhận quyết định vào làm việc.


Tìm việc làm

Tại Pháp có rất nhiều loại hợp đồng cho các công việc chính thức. Hai loại thường gặp nhất là hợp
đồng ngắn hạn (CDD) và dài hạn (CDI). Tìm việc làm cũng như tìm thực tập, bạn có thể tìm tại:
-

Forum d’emplois : nhiều công ty sẽ có mặt và bạn có thể gặp và trao đổi trực tiếp với
họ, đồng thời nộp CV + Thư xin việc.

-

Trang Web của công ty nơi bạn muốn xin việc

-

Internet : Đây là loại hình tìm việc nhanh nhất và hiệu quả nhất theo quan điểm của
chúng tôi.

-

Các sites tìm việc làm quen thuộc như :

www.keljob.com/
www.monster.com/
www.apec.fr/
www.cadresonline.com/
Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm theo các ngành :
-

Tin học

www.webcible-it.com
www.lesjeudis.com
www.emploicenter.com
-

Marketing, thương mại

www.webcible-commerciaux.com
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www.marketvente.fr
www.erecrut.com
www.jobmarketingvente.fr
www.jobvente.com
www.accueiljob.com
-

Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán

www.efinancialcareers.fr
www.jobfinance.com
www.webcible-finance.com
www.fr.qualisteam.com
www.afb.fr
www.admincompta.fr
www.experts-comptables.org
www.math-fi.fr
www.careersinaudit.com
Bạn có thể tìm thấy miêu tả khái quát của những trang Web trên và thông tin về nhiều trang Web
khác tại : www.stages.univ-rennes1.fr/site/specialises.html (Sites emploi dans des domaines spécialisés). Không chỉ quan tâm đến nội dung, bạn nên đặc biệt chú ý tới cách trình bày trong CV + Thư
xin việc. Bạn cần phải viết ngắn gọn và hiệu quả. Mỗi vãn bản chỉ nên làm gọn trong 1 trang.
Về quá trình xin việc làm, sau khi nhận được hồ sơ của bạn, công ty sẽ nghiên cứu và trả lời bạn
khoảng 3-4 tuần sau, hoặc nếu nhanh có thể từ vài ngày đến một tuần. Khi đi mời đi phỏng vấn,
bạn nên chuẩn bị trước những câu hỏi thường gặp để tránh bị lúng túng hay bất ngờ. Khi xin việc
trong những tập đoàn lớn, bạn có thể sẽ phải làm test, hoặc yêu cầu thuyết trình,… Có từ 2 tới 5
vòng phỏng vấn.
Quá trình thử việc tại Pháp kéo dài 3 tháng và có thể được lặp lại 1 lần, tức là 6 tháng thử việc.
Sau thời gian đó, trừ các trường hợp phạm lỗi nghiêm trọng, hết hợp đồng làm việc, hay giải thể,
công ty không có quyền sa thải bạn.
Sau khi được công ty nhận vào làm việc, bạn cần phải đến trụ sở cảnh sát (Préfecture de Police) để
đổi giấy tờ từ dạng sinh viên sang người đi làm. Có những công ty chỉ để bạn bắt đầu công việc
khi phần thủ tục giấy tờ này đã xong (thường mất 1 tháng)
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, chi hội Paris có tổ chức hoạt động chữa CV và Lettre de Motivation
để giúp các bạn thành công hơn trong các đợt phỏng vấn, mọi thông tin xin liên hệ :
contact@uevf.org
Những sinh viên, đến từ những đất nước đã kí giao ước với nước Pháp về quản lý nhập cư, có thể
được nhận những quyền lợi tốt hơn. (ví dụ như sinh viên quốc tịch Gabon tốt nghiệp với bằng Licence
professionnelle hoặc Master có thể nhận được quyền Gia hạn 9 tháng, có thể đổi 1 lần).
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VIETNAM AIRLINES CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC

Vietnam Airlines giảm giá từ 10% tới 55% trên biểu giá khách lẻ và 40kg hành lý miễn cước cho
các du học sinh Việt Nam đến các nước Châu Âu.

Khách hàng cần xuất trình Visa ghi rõ mục đích du học nước ngoài hay các giấy tờ có nội dung
chứng minh được mục đích du học khi mua vé.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với các phòng vé, đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc:
Hà Nội (04) 38 320 320; TP.HCM (08) 38 320 320; Đà Nẵng (0511) 3832 320
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AIX-MARSEILLE

THÔNG TIN CÁC CHI HỘI UEVF
AIX-MARSEILLE
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Marseille

Nằm ở phía Nam nước Pháp, cách thủ đô Paris 777 km, đi TGV mất 3 tiếng. Đến với Marseille là
đến với một trong những thành phố cổ nhất nước Pháp với cảng biển lớn, nhà thờ Đức Bà nằm
trên đỉnh núi, nhà tù trên đảo, lâu đài giữa biển và đặc biệt là bãi biển xanh ngắt thơ mộng dưới
ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Marseille quanh năm rực rỡ ánh mặt trời. Năm 2013, lần thứ hai tại
Pháp (sau Paris, năm 1989), Marseille vinh dự là kinh đô văn hoá của châu Âu. Nhân dịp này, hàng
loạt các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hoá sẽ được tổ chức, trong đó có “tuần lễ văn hoá Việt Nam
tại Pháp” dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2013.
2.

Aix en Provence

Aix en Provence cách Marseille 30 km về phía bắc, gần Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia. Aix en
Provence được biết đến với những cánh đồng hoa Lavande tím trải dài bất tận, hoa hướng dương
vàng rực cả tháng 8, hoa Kenzo trải thảm đỏ ven đường... Aix en Provence còn được mệnh
danh là thành phố Đại học với không gian yên bình và tập trung các trường đại học lớn của Pháp.
3.

Hội sinh viên Việt Nam tại Aix-Marseille (UEVAM)

Là chi hội tập trung rất đông sinh viên Việt Nam du học tại Pháp tạo nên một cộng đồng sinh viên
Việt Nam lớn mạnh và tương trợ lẫn nhau. Sinh viên tại Aix Marseille có thể vừa đi học vừa đi làm
với những công việc đa dạng: phục vụ nhà hàng, phụ bếp, bán hàng, giúp việc, trông trẻ, trông
người già,...
4.

Các hoạt động tiêu biểu của chi hội:

-

Chương trình Chào xuân nhân dịp Tết Nguyên Đán, Soirée Noel, giao lưu tăng tình
đoàn kết và giúp đỡ cùng Hội người Việt Nam tại Marseille (UGVM) …

-

Các hoạt động thể thao: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, leo núi…

-

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ: Tuần lễ văn hóa Việt Nam, CLB âm nhạc, CLB ẩm
thực, dã ngoại, picnic, BBQ…

-

Các hoạt động học tập: Gặp gỡ, trao đổi, định hướng học tập, giúp đỡ các sinh
viên mới…

5.

Thông tin liên hệ

Các bạn sinh viên có thể liên lạc trực tiếp với UEVAM:
-

Facebook: www.facebook.com/svvn.aix.marseille

-

Email: aix-marseille@uevf.org
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B.

-

Nguyễn Song Nguyên: nguyensongnguyen@gmail.com

-

Nguyễn Thu Phương: thuphuongtm@gmail.com

-

Vũ Hải Vinh: vinhvuhai@gmail.com

Các trường đào tạo tại Aix-Marseille

Hiện Aix-Marseille có một đại học duy nhất, Aix Marseille Université. Bắt đầu tiến hành từ 2007,
tới 01/01/2012, Aix-Marseille Université chính thức được thành lập, tập hợp 3 đại học của vùng là
Université de Provence, Université de la Méditerranée và Université Paul Cézanne. Với đội ngũ
nhân viên gồm 7680 giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên hành
chính; hơn 71 000 sinh viên, trong đó có hơn 10 000 sinh viên quốc tế; 12 trường đào tạo tiến sỹ
với khoảng 3 800 nghiên cứu sinh; 132 đơn vị nghiên cứu khác nhau, Aix-Marseille hiện là đại học
trẻ nhất và lớn nhất nước Pháp, cũng như cộng đồng Pháp ngữ. Aix-Marseille Université còn nằm
trong Top 150 Đại học hàng đầu thế giới
Các nghành đào tạo của Aix-Marseille Université bao gồm: 39 licences générales, 78 licences professionnelles, đối với bậc đại học; 77 bằng cấp với 381 chuyên nghành khác nhau.
Các nghành đào tạo của Aix-Marseille Université có thể chia làm 5 mảng chính:
-

Văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, âm nhạc và khoa học nhân văn…

-

Luật, khoa học chính trị, quản lý công cộng và lãnh thổ…

-

Kinh tế, quản trị doanh nghiệp, báo trí và truyền thông…

-

Y tế: Y, dược, nha khoa…

-

Khoa học kỹ thuật: Khoa học cơ bản (Toán, tin học, vật lư, hoá học, cơ học, sinh học),
Polytech, thể thao, khoa học vũ trụ…

Thông tin chi tiết, tham khảo tại website: www.univ-amu.fr

C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Đi lại

Từ Charles de Gaulles về Aix-Marseille, các bạn có thể di chuyển bằng tàu cao tốc (TGV, 3h) hoặc
máy bay (CDG-Marignane, 1h15’ / Orly-Marignane, 1h25’), sau đó đi Navette từ Marignane vào trung
tâm thành phố (Aix hoặc Marseille, khoảng 30’). Để đi lại giữa 2 thành phố Aix-Marseille, các bạn
có thể đi Navatte (30’) hoặc tàu vùng (TER, 1h).
Các phương tiện đi lại trong Marseille khá phong phú, bao gồm tàu điện ngầm (métro), tàu điện
(tramway), xe bus… Thông tin chi tiết, tham khảo tại: www.rtm.fr. Tại Aix en Provence, phương
tiện đi lại chủ yếu là xe bus. Thông tin chi tiết, tham khảo tại www.aixenbus.fr
2.

Nhà ở

CROUS Aix-Marseille có 10 khu nhà, với 3782 phòng dành cho sinh viên tại Aix en Provence và 13
khu nhà, với 4851 phòng dành cho sinh viên tại Marseille. Giá thuê nhà khoảng 150-350€/tháng,
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tuỳ theo loại phòng ở. Thông tin chi tiết, tham khảo tại: www.crous-aix-marseille.fr/logement/citeset-residences-universitaires.
Các bạn sinh viên muốn thuê ở ngoài có thể tham khảo thông tin tại: www.leboncoin.fr. Mã vùng
(code postale) của Marseille là 13000, của Aix en Provence là 13100. Giá thuê nhà ngoài khoảng
350-500€/tháng.
Giá cả trung bình cho cuộc sống, học tập ở Aix-Marseille khoảng 6000-8000€/năm, bao gồm: bảo
hiểm y tế (200€/năm), ăn uống (150-250€/tháng), nhà ở (150-500€/tháng), học phí (500-1000€/năm
đối với các trường thông thường; 2000-4000€/năm đối với các trường y, nghệ thuật; 10 000-15
000€/năm đối với các trường lớn, trường tư), đi lại + chi phí khác (500€/năm).
Thủ tục làm OFII, liên hệ địa chỉ: 61 bd Rabatau, 13295 Marseille cedex 08, email: marseille@ofii.fr,
website: www.ofii.fr.
Đăng ký thông tin LHS với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: www.ambassadevietnam.com/index.php/uevf/dangkythongtin hoặc liên hệ trực tiếp với UEVAM.
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BORDEAUX
A. Giới thiệu chung về thành phố Bordeaux và Chi Hội UEVBX
1.

Thành phố Bordeaux

Bordeaux là một trong những thành phố lớn nhất nước Pháp, thuộc vùng Aquitaine, phía Tây
Nam, nằm gần biên giới Tây Ban Nha và biển Đại Tây Dương. Cách Paris khoảng 3 giờ tàu TGV. Khí
hậu tại Bordeaux dễ chịu và mát mẻ, mùa đông không quá lạnh và mùa hè không quá nóng bức.
Bordeaux nổi tiếng với các trường về Y và Luật hàng đầu nước Pháp, thu hút nhiều sinh viên từ
khắp nơi đến sống và học tập. Thành phố Bordeaux sạch sẽ, lịch sự, và văn minh, là nơi học tập lý
tưởng cho các bạn sinh viên.
2.

Hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux – UEVBX

Hiện tại đang có khoảng 150 sinh viên Việt Nam sinh sống và học tập tại Bordeaux. Chi Hội UEVBX,
được thành lập từ năm 2006, là một trong những chi hội hoạt động tích cực của phong trào sinh
viên Việt Nam tại Pháp.


Các hoạt động tiêu biểu của chi hội:

Tết Nguyên Đán (tháng 1-2): Là hoạt động chính
và lớn nhất trong năm của Chi Hội, gồm nhiều sự
kiện nhỏ và một đêm hội lớn, thu hút sự tham gia
của đông đảo sinh viên, kiều bào Việt Nam và sự
chú ý của bạn bè quốc tế. Với những món ăn dân
giã, những tiết mục văn nghệ đặc sắc cho chính
các bạn sinh viên tổ chức, chương trình đã để lại
nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem
Đón tiếp tân sinh viên (tháng 7-9): Hàng năm Chi Hội UEVBX đều tổ chức đón tiếp và giúp đỡ
những bạn sinh viên mới sang về nhà cửa, thủ tục, học tập
Gặp mặt giao lưu đầu năm (tháng 9): Một buổi gặp gỡ giữa những sinh viên đã, đang và sẽ sinh
sống, học tập tại Bordeaux, giới thiệu về Bordeaux và Chi Hội UEVBX


Thông tin liên hệ:

Diễn đàn: www.uevbx.net /www.facebook.com/uevbx / E-mail: contact@uevbx.net
Hoặc khi bạn cần sự giúp đỡ của Hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux:
Anh ĐẶNG VIỆT ANH, chủ tịch UEVBX 2012-2013
Tel : 06 58 42 29 92 E-mail: vietanhdang88@gmail.com
Anh NGUYỄN THÁI HƯNG, UVBCH UEVBX
Tel : 06 82 27 98 08 E-mail : thaihungams@gmail.com
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B.

Các trường đào tạo tại Bordeaux


Trường Đại học Bordeaux 1 (Université Bordeaux 1)

Là trường Đại học đào tạo chủ yếu các nhóm ngành thuộc khoa học tự nhiên và kỹ thuật như :
Toán, Công nghệ tin học, Hoá học, Sinh học, Vật liệu, Cơ khí, Xây dựng.
Các ngành đào tạo có tiếng của trường và có nhiều SV VN theo học : Vật liệu, Công nghệ sinh học,
Hoá học, Tin học.Trang web : www.u-bordeaux1.fr/


Trường Đại học Bordeaux 2 (Université Victor Ségalan)

Trường xếp hạng hàng đầu về Y-Nha-Dược tại Pháp (www.univ-bordeauxsegalen.fr/)


Trường đại học Bordeaux 3 (Université Michel de Montaigne)

Là trường Đại học đào tạo chủ yếu các nhóm ngành nghệ thuật, văn chương, xã hội, nhân văn,
ngôn ngữ như : Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ, Khảo cổ, Du lịch, Âm nhạc.
Các ngành đạo tạo có tiếng của trường : Nghệ thuật, Văn chương. Các ngành có nhiều SV VN : Văn
chương, Ngôn ngữ.Trang web : www.u-bordeaux3.fr/


Trường đại học Bordeaux 4 (Université Montesquieu Bordeaux 4)

Là trường Đại học đào tạo chủ yếu các ngành Kinh tế, Luật, Quản lý và nhiều lĩnh vực chuyên
ngành thuộc các lĩnh vực trên . Là trường có khoa Luật hàng đầu tại Pháp.
Các ngành có nhiều SV VN : Kinh tế, Quản lý, Luật. Trang web : www.u-bordeaux4.fr/
Ngoài ra tại Bordeaux cũng có hệ thống các trường Grand Ecole chất lượng cao và cũng đứng
thứ hạng cao tại Pháp : INSEEC : Grand Ecole de Commerce (www.inseec.com/) hay BEM Bordeaux
Management School(www.bem.edu/)

C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên


Nhà cửa

Nhà Crous : Với 30 khu nhà Ký túc xá trong khu trường học và tại trung tâm thành phố, khả năng
xin được nhà CROUS là cao. Bạn tham khảo tại www.crous-bordeaux.fr/
Thuê nhà : Bạn có thể dễ dàng tìm thuê nhà gần trường học hoặc tại trung tâm thành phố với giá
cả phải chăng, bạn có thể liên hệ với Hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux hoặc tham khảo các
trang web như: www.info-jeune.net/logement.html,www.annoncesjaunes.fr/immobilier/


Đi lại

Thành phố Bordeaux có hệ thống Tramway hiện đại nhất nước Pháp. Bạn dễ dàng sử dụng Tram
hoặc Bus để đến mọi nơi trong thành phố và các vùng lân cận. Chi phí hàng tháng cho thẻ sử
dụng Tram và Bus là 17 euro. Gare Bordeaux là gare tàu lớn với TGV đến mọi nơi của Pháp. Từ
trung tâm thành phố có thể lên bus đi thẳng ra sân bay. Ngoài ra còn có hơn 140 trạm xe đạp
công cộng khắp thành phố với giá cả phải chăng. Tham khảo : www.infotbc.com/
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Cuộc sống

Ở Bordeaux có nhiều cửa hiệu đồ châu Á nằm rải rác ở trung tâm Bordeaux và một siêu thị đồ
châu Á lớn ở khu trung tâm mua sắm ngoài thành phố. Ngoài ra có rất nhiều siêu thị lớn với giá
cả phải chăng nằm gần đường tram, bus, là nơi mua sắm hàng ngày của sinh viên như Auchan,
Simply.Ngoài ra với số lượng dân đông, nhiều hãng hàng lớn trên thế giới cũng đặt cửa hàng tại
Bordeaux, thân thuộc nhất là đường Saint Catherine, đường đi bộ dài nhất châu Âu và cũng là
thiên đường mua sắm của người dân Bordeaux.


Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính tại Bordeaux giải quyết tương đối nhanh và dễ dàng.Đăng ký công đân với
ĐSQ VN tại Pháp: bạn lięn hệ với BCH hội sinh vięn Việt Nam tại Bordeaux. Công việc nŕy thýờng
đýợc tiến hŕnh vŕo chương trình Đại hội vào tháng10 hàng năm.
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GRENOBLE
A. Giới thiệu chung về thành phố Grenoble và chi hội AEVG
1.

Thành phố Grenoble

Grenoble là một thung lũng (Silicon của nước Pháp) được bao bọc bởi ba dãy nũi Vercors, Chartreuse và Belledonne ở độ cao ~ 250m và thuộc dãy Alpes nổi tiếng của châu Âu. Đặc điểm địa lý
này khiến Grenoble trở thành một nơi lý tưởng cho các môn thể thaotrượt tuyết, leo núivà cắm
trại. Grenoble nằm ở phía đông nam của nước pháp, và là thủ của tỉnh Isère, nằm cách biên giới
với Italie 70 km và cách biên giới với Thụy Sĩ 110 km.
2.

Hội sinh viên Việt Nam tại Grenoble (AEVG)

AEVG (Association des Etudiants Vietnamiens de Grenoble) là nơi quy tụ khoảng 400 sinh viên hiện
đang học tập, nghiên cứu tại Grenoble.Mỗi nhiệm kì của ban chấp hành AEVG là 1 năm nhằm
đảm bảo tính kế thừa và phát triển các hoạt động của AEVG. Vào đầu các năm học, AEVG tổ chức
đại hội để bầu ra BCH cho năm học mới.
AEVG tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí chung: văn hoá, văn nghệ, thể thao…, các hoạt động
xã hội : từ thiện, đón tiếp đoàn Việt nam, tập hợp các thành viên để giúp đỡ nhau trong học tập
và đời sống, nhất là giúp các bạn sinh viên mới đến hoà nhập với môi trường mới.
3.

Các hoạt động tiêu biểu của chi hội

Hàng năm, AEVG tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trao đổi học tập cho các bạn sinh
viên Việt Nam tại đây. Do nhu cầu tăng cao, nhiều câu lạc bộ cũng ra đời và hoạt động thường
xuyên như CLB bóng đá, CLB tennis, CLB bóng rổ, CLB trượt tuyết, CLB chụp ảnh, CLB ẩm thực,…
Các hoạt động chính được tổ chức hàng năm của AEVG
-

Bắn súng – Laser Game (tháng 11, ~100 người tham gia)

-

2 giải bóng đá (Mùa tuyết rơi –tháng 12, Chảo lửa- tháng 6) (>150 người tham gia)

-

Tuần lễ văn hóa Tết (Tết âm lịch, >1000 người tham gia)

-

Giải bóng rổ (Rổ lửa) (Tháng 7, ~80 người tham gia)

-

Giải bóng bàn (Tháng 6, ~80 người tham gia)

-

Giải cầu lông (Tháng 9, ~120 người tham gia)

4.

Thông tin liên hệ

Facebook:www.facebook.com/AEVGrenoble/ / Web : www.aevg.fr/portal/
Mailgroups: vietnam-gre@yahoogroupes.fr
Để đăng ký thành viên của mailing list : gửi email: vietnam-gre-subscribe@yahoogroupes.fr
Để có thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với các thành viên trong ban chấp hành AEVG:
Chủ tịch AEVG Phạm Quang Phương: pqphuongvn@gmail.com
Ban đón tiếp AEVG : Lê Văn Vinh : levinhbk@gmail.com
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Lê Thanh Long : lethanhlong91188@gmail.com
Nguyễn Như Quỳnh: nnquynh297@gmail.com

B.

Các trường đào tạo tại Grenoble

Grenoble là một trong những khu giáo dục đại học lớn nhất của Pháp (với trên 65000 sinh viên),
đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học. 15% trong số đó là sinh viên nước ngoài. Đặc biệt, khu đại
học riêng của Grenoble (Campus universitaire) tập trung đến 50000 sinh viên. Năm 2012, Grenoble
được tờ L’Etudiant bình chọn là thành phố giáo dục hàng đầu của Pháp.
-

Université Joseph-Fourrier (UJF) – Grenoble 1: Chuyên đào tạo các lĩnh vực khoa học,
kỹ thuật, y học và dược phẩm. Năm 2007, UJF được xếp hạng thứ 6 trên thế giới trong
các lĩnh vực của mình.Website: www.ujf-grenoble.fr

-

Université Pierre Mendes – France (UPMF) – Grenoble 2: Chuyên về các lĩnh vực khoa
học xã hội và nhân văn, thương mại và Luật.Website: www.upmf-grenoble.fr

-

Université Stendhal – Grenobe 3: chuyên về ngôn ngữ, văn học và truyền thong. Website: www.u-grenoble3.fr

Ngoài ra, Grenoble cũng tập trung nhiều Trường lớn (grande école) và có các chương trình đào
tạo bằng tiếng Anh như:

C.

-

Viện Bách khoa Grenoble (INPG) gồm 6 trường kỹ sư và là nơi đào tạo kỹ sư đứng đầu
nước Pháp. Website: www.grenoble-inp.fr

-

Viện Khoa học chính trị Grenoble (Sciences PO Grenoble) thuộc hệ thống các trường
IEP trên toàn Pháp. Website : www.sciencespo-grenoble.fr

-

2 trường lớn về thương mại: Grenoble Ecole de management (GEM) và Ecole de commerce. Đây là hai trường tư được xếp hạng thứ 7 tại Pháp trong lĩnh vực thương mại
và quản lý . Website : www.grenoble-em.com

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Đi lại từ sân bay CDG – Grenoble

Để về đến Grenoble, các bạn sinh viên mới sang có 2 lựa chọn : hoặc đi tàu TGV trực tiếp từ sân
bay CDG về đến gare de Grenoble, hoặc đi máy bay từ CDG về Lyon rồi đi SatoBus về Gare de
Grenoble. Tại đây, hội sinh viên hoặc người quen sẽ đón và hướng dẫn các bạn tiếp theo nếu các
bạn có liên lạc trước đó. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, các bạn nên liên lạc với các thành
viên của AEVG theo các contacts ở trên.
Đi lại trong thành phố
Tramway và xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu trong khu Campus tại Grenoble do môi trường
phù hợp và các khu nhà ở không cách xa trường học.
Giá vé (Tramway+bus) : 2,2 euros/tháng (ưu đãi đặc biệt với sinh viên)
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2.

Nhà ở

-

Nhà Crous tại Grenoble khá nhiều, tuy vậy các bạn sinh viên Việt Nam thường tập trung
tại Residence OUEST và Residence Berlioz. Các bạn có thể liên lạc với Crous tại Grenoble hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại Website : www.crous-grenoble.fr để có thêm
thông tin.

-

Ngoài ra sinh viên Việt nam cũng thường hay ở tại các Résidences sau :

La Résidence Houille Blanche : Tel: 04.76.54.56.01 – Email: residence@rhbgrenoble.fr
Website: www.rhbgrenoble.com
La Résidence Arpej : Tel: 04. 76. 03. 80. 01 Website: www.univercity.fr/
-

Thuê nhà ở ngoài: khá nhiều bạn sinh viên thuê trọ ở ngoài các khu kí túc xá, tuy vậy
thủ tục thuê nhà khá phức tạp. Các bạn phải có người bảo lãnh hoặc người quen để
ở cùng.

Giá cả trung bình cho mọi khoản chi tiêu hàng tháng có thể dao động từ 250e –500e/tháng tùy
theo nhu cầu và nhà ở.
3.

Thủ tục hành chính

-

Địa chỉ làm thủ tục OFII: OFII, Parc de l'Alliance 76, rue des Alliés 38100 Grenoble

Courriel: grenoble@ofii.fr Tel: 04 76 40 95 45
-

Địa chỉ xin CAF tại Grenoble : 3 Rue des Alliés, 38000 Grenoble Tel : 08.10. 25.38. 80.
Website : www.grenoble.caf.fr
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LA ROCHELLE
A. Giới thiệu chung
1.

Thành phố La Rochelle :

La Rochelle thuộc Top 10 thành phố du lịch của nước Pháp, nằm ở bờ tây của Đại Tây Dương thuộc
vùng Poitou-Charentes, khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành là một nơi lý tưởng để
học tập và sinh sống. Website thành phố : www.ville-larochelle.fr/
Website du lịch: www.larochelle-tourisme.com/
2.

Hội sinh viên Việt Nam tại La Rochelle (AEVLR)

Ra đời tháng 01 năm 2013, năm đầu tiên thành lập hội sinh viên Việt Nam tại La Rochelle bao
gồm 40 thành viên. Hội sinh viên Việt Nam tại La Rochelle Rochelle (Association des Etudiants
Vietnamiens à La Rochelle) viết tắt là AEVLR là một tập thể đoàn kết, hội đã có nhiều các hoạt
động gắn kết với sinh viên, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế,
giảm đi những cực nhọc sau những ngày học tập hoặc làm việc vất vả.
Một số hoạt động thường niên tiêu biểu của AEVLR: Tổ chức đón Tết Nguyên đán; chào mừng các
ngày lễ trong năm như Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức và tham gia các hoạt
động giao lưu thể thao với các chi hội sinh viên Việt Nam khác tại Pháp (chi Hội Nantes, chi Hội
Poitiers), với các chi hội sinh viên quốc tế tại La Rochelle.
Thông tin liên hệ :
Website: www.aevlr.fr/ Email: larochelle@uevf.orghoặc contact@aevlr.fr
Facebook: www.facebook.com/groups/aevlr/

B.

Các trường đào tạo tại La Rochelle

Université de La Rochelle : Đại học La Rochelle là một trường đại học trẻ và năng động với rất
nhiều các ngành đào tạo (kinh tế, xây dựng, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, môi trường...)
với nhiều bậc học khác nhau (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
Website của Trường:www.univ-larochelle.fr/
Groupe Sup de Co La Rochelle (ESC LA Rochelle): Là 1 trong số các trường lớn trong hệ thống
Passerelle. Sup de Co La Rochelle đào tạo các ngành về kinh tế, quản trị và du lịch. Từ Bachelor
(cùng 1 cấp độ với licence) cho đến Master. Website : www.esc-larochelle.fr/. Các bạn quan tâm đến
ESC cần lưu ý 1 việc, chương trình đào tạo ESC là 1 chương trình đào tạo lớn và các bạn cần phải
thi concours mới có thể vào được. ESC có ESC 1,2 và 3. ESC 1 tương đương Bachelor 3 (tức là ngang
bằng với năm cuối cùng của đại học bên Pháp), ESC2 tương đương với Master 1 và ESC 3 tương
đương với Master 2.
Các bạn ở Việt Nam nếu muốn vào ESC thì chỉ có cách là thông qua kì thi Passworld. Tham khảo
website : www.pass-world.com/fr/ .
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C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Nhà ở

Ký túc xá, chung cư vốn nhà nước (Logement à caractère sociale) :
-

-

CROUS :
○

Website : www.crous-poitiers.fr/page_30-logements.html

○

Giá của các nhà trong residence Crous : (chưa trừ CAF)


T1bis = 512€ (residence Carrelet); 460€ (residence ville en bois)



T1 = 422€ (résidence Carrelet) ; 350€ (résidence ville en bois)



Chambre = 155€ (toilettes en commun) ; 231€ (toilettes dans la chambre)

ARPAE :
○

Website : www.arpae.fr/V2/index.php?numlien=1

○

Cần phải có một người đang làm việc tại Pháp bảo lãnh thuê nhà.

Các khu chung cư vốn tư nhân:
-

Residence CARDINAL: Tel 05 46 34 72 05 - 61 studios et 4 appartements

-

Residence LES ESTUDINES: Tel 05 46 45 01 45 - www.estudines.com/

-

NEW ROCHELLE: Tel 05 46 50 11 11 - www.residence-newrochelle.com

Tìm nhà qua mạng : www.leboncoin.fr,www.lokaviz.fr,www.cllaj.asso.fr/
Tìm nhà qua trung tâm :
-

Nhà meublé : Foncia là agence lớn nhất và tốt nhất tại La Rochelle cho loại nhà meublé.
Phí agence bằng 1 tháng tiền nhà. Mọi thông tin truy cập tại: fr.foncia.com/

-

Nhà non meublé: Orpi immobilier là agence tốt nhất (nhà vị trí thuận lợi, nhân viên
trong agence chu đáo cẩn thận và giá rẻ nhất tại La Rochelle: 165€ phí agence)

2.

Đi lại :

Cách đi từ sân bay Charles de Gaule (CDG) về La Rochelle
-

Đi từ CDG: trong ngày có khoảng 3-4 chuyến tàu đi từ CDG đến La Rochelle (chi tiết
xem tại www.voyages-sncf.com/). Lưu ý: tuyến này thường phải chuyển tàu tại Poitiers,
điều này khá mạo hiểm cho các bạn mới lần đầu đi tàu ở Pháp và nhiều đồ đạc vì thời
gian chuyển tàu khá ngắn 5-10 phút.

-

Đi từ Ga Montparnasse: tuyến này thuận lợi do có nhiều chuyến hơn và không cần
chuyển tàu. Tuy nhiên bạn cần phải di chuyển từ CDG về Ga Montparnasse. Cách đi từ
CDG về Ga Montparnasse: có 2 cách
○

Đi bằng Bus: từ sân bay (Terminal 2E) đi theo các bảng hướng dẫn ra trạm Bus
"Les Car AirFrance". Chọn xe line số 4 đến Ga Montparnass (nó sẽ đi qua Ga Lyon
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trước), thời gian đi khoảng 1h15 (cứ 30p có một chuyến). Giá vé là 17€ mua trực
tiếp với ông tài xế. (website www.lescarsairfrance.com/)
○

Đi bằng Metro: từ sân bay đi theo bảng hướng dẫn đến Ga tàu RER B. Đi tàu RER
B sẽ xuống tại trạm dừng "Châtelet Les Halles". Sau đó tiếp tục đi Metro số 4 theo
hướng Porte d'Orléans sẽ đến Ga Montparnasses. Giá vé (năm 2012): 9,5€ . Đi
Metro nhanh, rẻ nhưng phải đổi metro và đi bộ cũng khá xa vì trạm Châtelet lớn.
Khó khăn cho các bạn mới qua mang nhiều đồ. Khuyên: nên đi bằng bus.

Giao thông công cộng tại La Rochelle
Giao thông công cộng tại La Rochelle chủ yếu là Bus, Bus de mer.. (lịch xe bus, các chuyến xe bus
và vị trí các chuyến bus trên bản đồ) trên trang web: www.rtcr.fr/ hoặc www.yelo-larochelle.fr/
3.

Cuộc sống :

-

Như các thành phố khác, để sinh sống tại Pháp thì bạn cần phải có 1 tài khoản ngân
hàng, tại La Rochelle thì bạn có nhiều lựa chọn giữa BNP, Société général hoặc LCL.
AEVLR đã ký hợp đồng đặc biệt với Société général, qua đó nếu các bạn tạo tài khoản
ở SG thì sẽ có những ưu đãi đặc biệt.

-

Chi phí sinh hoạt trung bình hằng tháng: 400€ - 500€

-

Một số địa chỉ quan trọng :
+

Caf de La Rochelle : 4Bis Avenue du Général Leclerc, 17000 La Rochelle

+

Banque Société général : 48 Avenue Jean Monnet, 17000 La Rochelle

+

Banque BNP PariBas : 39 Rue de la Scierie, 17000 La Rochelle
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LILLE
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Giới thiệu chung về thành phố

Trên tấm bản đồ hình lục lăng, Lille là cửa ngõ
phía Bắc nước Pháp, nằm giáp biên giới với Bỉ, thủ
phủ của vùng Nord-Pas de Calais. Vị trí địa lí thuận
lợi đặt Lille trở thành ngă ba châu Âu (cách Paris
1h, London 1h30’ và Bruxelle 40 phút TGV).
Năm 2005 Lille là métropole thứ 4 của Pháp đạt
trên 1 triệu dân, tương ứng là sự phát triển của
mạng lưới giao thông dày đặc. Lille là một trong
sáu thành phố có métro và hệ thống đường métro của Lille dài thứ hai sau Paris kết hợp với 2
ligne Tramway và bus phong tỏa hầu hết ngõ ngách Lille. Lille nối với Paris bằng một tiếng tàu
nhanh TGV với tần suất 30 phút/chuyến và cũng từ trung tâm Lille này là hệ thống tàu TER nối với
các thành phố vệ tinh trong vùng như Douai, Valenciennes, Arras, Béthune, Lens.
Trái với khí hậu nắng nóng Địa Trung Hải ở phía Nam, người ta biết đến Lille bởi thành phố lạnh
và mưa, mang cái vẻ buồn buồn của mùa thu Hà nội.
2.

Giới thiệu chung về hội sinh viên Việt Nam tại Lille (SvLille)

Hội sinh viên Việt Nam tại Lille được đăng kí tại Préfecture du Nord vào ngày 24 tháng 11 năm
2008. Số lượng thành viên ở Lille khoảng 150 sinh viên, nghiên cứu sinh.Từ khi thành lập, SvLille
luôn duy trì 3 hoạt động chính:
-

Gặp mặt đầu năm: Chào đón các bạn sinh viên mới và bầu BĐD cho năm học

-

Chương trình Tết Nguyên Đán cổ truyền

-

BBQ tổng kết năm học

Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và để đáp ứng nhu cần giao lưu của các bạn sinh viên,
những năm gần đây, SvLille đã tổ chức, tham gia các chương trình khác:
-

Chương trình Noel

-

Carnaval của thành phố Villeneuve d'Ascq

-

Festival Mix'Cité của đại học Lille 1

-

1 số chương trình khác như: Mr Lille 2013, Quốc tế phụ nữ...

Ngoài ra còn có các CLB như bóng đá, cầu lông, bơi lội, tennis, thể hình với các buổi sinh hoạt
định kì hàng tuần.
3.

Thông tin liên hệ

Facebook: www.facebook.com/groups/SvLille/ và Website : www.svlille.fr/portal/
Mailgroups: svlille@yahoogroups.com (Để đăng ký vào group: hãy gửi mail đến svlille-subscribe@yahoogroups.com) / E-mail: svlille@gmail.com
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B.

Các trường đào tạo tại Lille

Hệ thống giáo dục của Lille rất đa dạng. Ba trường đại học (Université de Lille 1, 2 và 3) tập hợp hầu
hết các ngành đào tạo.
Université de Lille 1 : Tập trung đào tạo ba nhóm ngành chính: Khoa học cơ bản như Toán, Lư Hóa,
Sinh, các chuyên ngành kỹ sư như môi trường, cơ khí, năng lượng, vật liệu...; Chuyên ngành
économie-gestion-management; Chuyên ngành science sociale et humaine (mạnh về sociologie,
anthropologie) - Site web: www.univ-lille1.fr
Université de Droit et Santé (Lille 2):hay là trường Đại học Luật và Y mạnh về các chuyên ngành:
Médecin, Pharmacie, Droit et Management - Site web: www.univ-lille2.fr.
Université de Charles de Gaulle (Lille 3) : Mạnh về các ngành nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, lịch
sử, văn hóa, triết, tâm lư, giáo dục... Site web: www.univ-lille3.fr
Hệ thống các trường lớn (Grandes Ecoles) :Ở Lille còn có một hệ thống các trường lớn (grandes
écoles) rất phong phú và đa dạng ngành nghề với chức nãng chính là đào tạo các kỹ sư trình độ
cao. Các trường école d’ingénieur với các ngành đào tạo như các trường kỹ thuật ở Việt Nam Bách
Khoa, Xây Dựng, Giao Thông, Thủy Lợi, Mỏ Địa chất

C.

Thông tin hữu íchcho các bạn sinh viên
1.

Đi lại

Phương tiện thông dụng nhất để đi từ sân bay CDG về Lille là tàu cao tốc (TGV) (1 tiếng). Ngoài ra
có thể đi bằng máy bay (30 phút) và ô tô (2 tiếng).
Đi lại trong thành phố: Lille Métropole (bao gồm khu trung tâm thành phố Lille và các đô thị vệ tinh
như Lomme,Villeneuve d'Ascq, Roubaix, Torcoing,…) có hệ thống giao thông công cộng khá tốt, với
trung tâm là gare Lille Flandre với 3 loại phương tiện chính: métro, tramway và bus, tất cả được
quản lý và điều hảnh bởi Transpole (www.transpole.fr/). Bên cạnh đó còn dịch vụ thuê xe đạp
công cộng V'Lille.
2.

Nhà cửa

-

Nhà Crous: đây là các khu kí túc xá do Crous xây dựng và quản lý, thường đặt tại các
cụm trường học. Ví dụ như: sinh viên học tại trường Lille 1, các trường kỹ thuật thì
thường tập trung ở khu Cité Scientifique; sinh viên của các trường Lille 2 thường ở các
ký túc trong trung tâm Lille, sinh viên các trường Y Dược thường tập trung ở khu CHR
Oscart Lambret. (www.crous-lille.fr/)

-

Nhà thuê ngoài: có nhiều loại nhà cũng như chất lượng khác nhau, tìm được nhà tốt
nhà rẻ hay không cũng tùy vào nỗ lực chịu khó tìm kiếm của bạn và cả may mắn nữa.

Các hình thức nhà cơ bản của sinh viên như: Studio (một phòng khép kín trong đó có đầy đủ bếp
cũng như công trình phụ), Colocation (là một nhà lớn, mỗi người có một phòng ngủ riêng biệt, dùng
chung bếp và các công trình phụ)...
Các trang web lớn để tìm nhà: www.appartager.com/; www.adele.org/
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3.

Thủ tục hành chính

Đây là những thủ tục chung khi đến Pháp, không chỉ riêng gì ở Lille, các bạn có thể tham khảo
những bước làm ban đầu trên trang web nhungnguoiban.org, để biết thêm được những thông
tin cụ thể hơn, bạn liên lạc với tại: svlille@gmail.com hoặc tham khảo tại svlille.fr.
4.

Đánh giá chi phí trung bình tháng

Giá cả trung bình trong một tháng cho cuộc sống bao gồm nhà ở, ăn uống, đi lại, tiền học… tại
thành phố): Nhà cửa nếu có CAF (150 euros), ăn uống (150euros), đi lại và phụ phí khác (40 euros).
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LYON
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Giới thiệu chung về thành phố

Lyon, một thành phố trẻ trung và sôi động, nơi đây
cũng là trung tâm kinh tế, nghiên cứu khoa học mạnh
nhất của vùng Rhône-Alpes. Lyon tự hào là một trong
những thành phố của nước Pháp dẫn đầu về số du học
sinh Việt Nam hàng năm. Hiện nay, theo thống kê, có
khoảng 400 sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học
tập tại Lyon, đến từ các trường INSA, Lyon 1, Lyon 2,
Lyon 3, ENTPE, ENS… và ở hầu hết các bậc học (LMD,
IUT, BTS…) cùng các ngành nghề đa dạng như kinh tế,
quản lý, giao thông, xây dựng, cơ khí, hóa học, vật lư, dược.
2.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Lyon UEVL (Union des étudiants vietnamiens à Lyon)

Được thành lập theo luật Hội đoàn 1901 của Pháp, hội sinh viên Việt Nam tại Lyon UEVL (Union
des Étudiants Vietnamiens à Lyon) là một tổ chức sinh viên bao gồm những người Việt Nam đang
sống, học tập và tham gia đóng góp vào các hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Lyon.
Kể từ khi tái thành lập vào tháng 10/2009 đến nay, UEVL đã triển khai rất nhiều hoạt động tích
cực như phong trào thể thao, văn hóa-văn nghệ, giúp đỡ các bạn sinh viên mới, thúc đẩy phong
trào học tập thông qua các hội thảo khoa học và lớp học tiếng Pháp… Ngoài ra, chi hội Lyon còn
thực hiện mục tiêu giới thiệu văn hóa Việt đến các bạn Pháp thông qua việc tham gia trao đổi
văn hóa với trung tâm xã hội Villeurbanne, giới hiệu về hội UEVL trong Forum des assocciations,
tham gia diễu hành trong Fetes des Bannières tại Lyon… Đồng thời, chi hội Lyon cũng tích cực
xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các chi hội sinh viên Việt Nam trên toàn nước Pháp, UEVF cũng
như các hội đoàn khác và các cơ quan hành chính Pháp (Mairies) tại vùng Rhône-Alpes.
3.

Các hoạt động tiêu biểu của chi hội



Hoạt động học tập và nghiên cứu

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc trau dồi các kĩ năng học tập, nghiên
cứu và làm việc, UEVL đã tổ chức rất nhiều hoạt động phong phú, như: trao đổi kinh nghiệm học
tập thông qua forum, triển khai các lớp học tiếng Pháp miễn phí cho sinh viên với sự giúp nỡ
nhiệt tình của giáo viên tình nguyện người bản xứ, toạ đàm hướng nghiệp và tổ chức các hội thảo
đa ngành. Các hội thảo này là nơi quy tụ các bạn nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu tham gia
trình bày, giới thiệu về các đề tài khác nhau, trong rất nhiều lĩnh vực như Điện, Hoá, Tin học, Quy
Hoạch, Giao Thông, Cơ Khí, Xây Dựng.


Hoạt động văn hoá, thể thao

Bên cạnh lĩnh vực học tập, UEVL đã có những hoạt động văn hóa sôi nổi tạo sân chơi cho các bạn
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sinh viên đam mê âm nhạc, cũng như góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè
thế giới. Đêm gala ca nhạc “Bonsoir Vietnam” và chương trình đón Tết “Thoáng Xuân Lyon” là hai
chương trình văn hóa, âm nhạc lớn nhất và được tổ chức thường niên của UEVL. Bên cạnh đó,
UEVL cũng tích cực tham gia quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến người dân bản xứ, thông
qua việc tham gia lễ hội Fête de bannière, nơi quy tụ đại diện các nước đang sinh sống, học tập
tại Lyon, cùng với nhiều hoạt động khác do thành phố Lyon tổ chức.
Ngoài ra, hàng năm, UEVL tổ chức giải đấu Open Lyon với sự tham gia của nhiều đội bóng sinh
viên như đội bóng Bolivia, Việt Kiều Lyon, Việt Kiều Grenoble, Sinh Viên Grenoble, Sinh viên Lyon
1 & 2, INSA Lyon... UEVL mong muốn mở rộng các hoạt động thể thao tới các môn như cầu lông,
bóng rổ, bóng bàn hay tenis để tạo điều kiện cho các bạn trẻ có thêm nhiều sân chơi giải trí sau
những giờ học tập và làm việc cãng thẳng.


Chương trình hỗ trợ sinh viên mới tại Lyon

Thấu hiểu đýợc nỗi lo lắng, bãn khoãn của các bạn sinh viên khi lần đầu đặt chân đến một miền
đất mới, và bắt đầu một cuộc sống tự lập nõi đây, với bao nhiêu bỡ ngỡ từ việc tìm nhà, cách đi
lại, đến các thủ tục hành chính, từ nãm 2011 đến nay, hội sinh viên Việt Nam tại Lyon UEVL đã xây
dựng chương trình « Đón tiếp và giúp đỡ sinh viên mới » với rất nhiều nội dung bổ ích. Được xây
dựng dựa trên nhu cầu thực tế của các bạn sinh viên, cũng nhý những kinh nghiệm đã được đúc
kết từ các nãm trước, UEVL xin mời các bạn cùng chúng tôi tham gia chương trình « Đón tiếp và
giúp đỡ sinh viên mới 2013 », với các nội dung: Đón tiếp tại nhà ga, Giới thiệu mở tài khoản ngân
hàng, Lớp học tiếng pháp, Tý vấn và Hỗ trợ thông tin (Offline tại Việt Nam)...
Mời các bạn đăng ký tham gia vào chương trình cùng bọn mình tại đường link sau :
https://docs.google.com/forms/d/1IUqw0eaSwh2kllO9kdJy5W03vSSfAxcHg0cwTLTu3e0/viewform
Nếu gặp bất cứ khó khãn gì hay các bạn cần hỗ trợ thêm thông tin, các bạn gửi mail về địa chỉ
của UEVL: contact.uevl@yahoo.fr. Trong trýờng hợp các bạn đã ở Pháp, các bạn có thể gọi hoặc
nhắn tin đến đường dây Hotline :
Tâm Khánh : 0605761066 / Khoa Đức : 0658521085
Mọi thông tin chi tiết, mời các bạn xem tại forum của UEVL : svlyon.fr/
Chương trình “Đón tiếp sinh viên mới 2013” của UEVL gồm một số điểm đặc biệt như sau:
Hỗ trợ đón tiếp:
UEVL có thể đi đón các bạn tại nhà gare trung tâm Gare de Part Dieu. Các bạn chỉ cần đăng kí tại
đường link phía trên. Ngoài ra bọn mình đã update hướng dẫn chi tiết cách đi từ sân bay về trung
tâm thành phố lên forum svlyon.fr để các bạn cùng tham khảo.
Giới thiệu mở tài khoản ngân hàng:
UEVL có hợp tác với 2 ngân hàng lớn tại Pháp là BNP Paribas và LCL, theo đó, khi mở tài khoản
ngân hàng thông qua sự giới thiệu của UEVL, các bạn sinh viên sẽ được hưởng những ýu đãi đặc
biệt nhý được miễn phí phí sử dụng tài khoản trong 3 nãm đầu, và quà ưu đãi khi mở tài khoản
dưới dạng tiền trong tài khoản hoặc quà tặng...
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Offline tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

UEVL rất hi vọng có thể gặp gỡ các bạn sinh viên sẽ sang Lyon trong những không gian gần gũi,
ấm cúng, nhý quán cà phê, quán ãn... để cùng chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà bọn
mình đã đúc kết đýợc, nhý: Trong hành lí đem sang đây nên chuẩn bị những gì, lúc xuống sân
bay làm thủ tục nhập cảnh vào Pháp thế nào, cuộc sống tại Lyon cụ thể ra sao... Vì thế, các bạn
hãy nhanh tay liên lạc với chúng tôi tại các điểm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhé!

B.

Các trường học tại Lyon

Lyon là nơi tập trung rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của Pháp. Hiện nay, theo thống
kê, có khoảng 400 sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Lyon, đến từ các trường INSA,
Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, ENTPE, ENS… và ở hầu hết các bậc học (LMD, IUT, BTS…) cùng các ngành
nghề đa dạng như kinh tế, quản lý , giao thông, xây dựng, cơ khí, hóa học, vật lý, dược…
Để có thêm thông tin chi tiết về các trường học tại Lyon, xin mời các bạn tham khảo “Sổ tay du
học Lyon”, đúc kết từ kinh nghiệm của rất nhiều thế hệ anh chị, bạn bè đi trước, tại địa chỉ sau:
www.svlyon.fr/viewtopic.php?f=51&t=2002

C.

Thông tin hữu íchcho các bạn sinh viên


Sổ tay du học Lyon

Đây là cuốn sổ tay do những thành viên trong ban chấp hành UEVL biên tập. Đúc kết từ những
kinh nghiệm của lớp sinh viên đi trước, cuốn sổ tay được hình thành với mục đích cung cấp cho
các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam những thông tin cơ bản về cuộc sống và học tập tại nước
Pháp nói chung và tại Lyon nói riêng. Sổ tay này có thể tải về từ trang web của Hội UEVL :
svlyon.fr/viewtopic.php?f=51&p=25926#p25926


Thông tin liên lạc

-

Trang Web của UEVL: www.svlyon.fr

Tại đây bạn có thể tìm thấy được rất nhiều thông tin bổ ích như nhà ở, mua bán đồ cũ hay các
hoạt động nổi bật của UEVL trong thời gian tới... Trang Web còn cung cấp chức năng tạo diễn đàn
riêng để các bạn có thể đặt câu hỏi và trao đổi kinh nghiệm sống.
-

Facebook của Hội UEVL: www.facebook.com/pages/UEVL/230180527013649

-

Địa chỉ email liên lạc của Hội UEVL: contact.uevl@yahoo.fr

-

Địa chỉ nhận thư từ của Hội UEVL: Union des Étudiants Vietnamiens à Lyon (UEVL) : 38
rue Saint Geneviève - 69006 Lyon, France
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
Chi hội SV Việt Nam tại Montpellier ra đời ngày 23/10/2004 và trực thuộc Hội SV Việt Nam tại
Pháp (UEVF). Trải qua một số khó khăn, bước sang năm 2009, Chi hội SV Montpeller đã làm thủ
tục đăng ký hoạt động Hội chính thức với chính quyền sở tại của Pháp (Préfecture) và đã được
Préfecture chấp nhận.Trong 8 năm hoạt động, từ chỗ chủ yếu là các sinh viên từ Việt Nam sang
học với số lượng vài chục người, giờ đây đã có hơn 150 thành viên với sự góp mặt ngày càng
nhiều các bạn trẻ đến từ các vùng miền khác nhau của Tổ quốc. Năm học 2012-2013, chúng ta
vui mừng đón thêm gần 30 SV mới thuộc các chuyên ngành học khác nhau ở các trường Đại học
như Đại học Montpellier 1, 2, 3,... với nhiều hình thức đào tạo từ học ngoại ngữ cho đến bậc đại
học, cao học và nghiên cứu sinh….Thông tin về các hoạt động hướng về Việt Nam, thông tin hữu
ích về cuộc sống và học tập tại Montpellier, các thông báo cho sinh viên từ Đại Sứ Quán Việt Nam
tại Pháp, Hội SVVN tại Pháp (UEVF) đều được truyền đạt đến đông đảo các thành viên Montpellier
qua trang web của Chi hội là www.svmontpellier.net/ và mailgroups, cũng như mạng xã hội với
gần 300 thành viên thường xuyên tham gia trao đổi thông tin.
Các hoạt động tiêu biểu của chi hội
T9/2012
Đón
tiếp
SV
mới

T10

T11

T12

T1 / T2

T5 / T6

T6 / T7

-Bầu BCH
nhiệm kì
2012/
2013
-Tổ chức
BBC

- Tham gia
Đại hội
Thể
thao
mùa
đông
Toulouse

Tổ chức
chương
trình
văn nghệ
vui cùng
Noel
và năm
mới

Tổ chức
chương
trình
Tết
Nguyên
đán 2013

-Tổ chức
giải bóng
bàn
-Tham gia
giải bóng
chuyền
các cơ
quan
Montpellier

-Tổ chức
bảo vệ
thử cho
Master
-Tổ chức
PiqueNique
biển tổng
kết năm
học

T8
T9/2013
Đón
tiếp SV
mới và
Đại hội
SV Montpellier
2013-2014
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Thông tin liên hệ
Facebook / web / mailgroups: https://www.facebook.com/aevmontpellier?fref=ts
Website: svmontpellier.net/
E-mail: Contact@svmontpellier.net
BTT chi hội nhiệm kỳ 2012-2013:
Chủ tịch, Trần Văn Giang: vtran.giang@gmail.com
Phó chủ tịch: Lê Đình Danh: danhld@gmail.com
Phó chủ tịch: Phan Quang Tiến: quangtien.phan@gmail.com

B.

Các trường đào tạo

Đại học Montpellier 1: Đào tạo về luật, các khối ngành kinh tế và y dược từ đại học đến tiến sỹ.
Website : www.univ-montp1.fr
Đại học Montpellier 2: Đào tạo về các khoa học tự nhiên từ đại học đến tiến sỹ
Website : www.univ-montp2.fr
Đại học Montpellier 3: Đào tạo về các khoa học xã hội từ đại học đến tiến sỹ
Website : www.univ-montp3.fr/
Và ở Montpellier còn có nhiều viện nghiên cứu, là nơi các nghiên cứu sinh thường đến để thực
hiện đề tài ở đó. Ví dụ như, Viện vật liệu, viện di truyền phân tử, viện nghiên cứu phát triển, viện
di truyền nông nghiệp…

C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

Nhà ở: Nhà ở của Crous, có các ký túc xá Verbois, Triolet, Boutonet, Colombia, Mineve, Lalyre…
và nhiều resident khác nằm trong thành phố.
Địa chỉ liên hệ : Crous Montpellier (www.crous-montpellier.fr/)
Crous de Montpellier. 2 rue Monteil - BP 5053 34033 Montpellier cedex 1. Tel : 04 67 41 50 00; Fax
: 04 67 04 26 96.
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Địa chỉ của một số résidence khác không phải nhà ở của CROUS nhưng giá cũng khá rẻ :
www.proby.fr/fr/residence-2.html
www.adele.org/public/residence/les-hirondelles-montpellier.php,
Đi lại : Montpellier là thành phố không quá lớn, do vậy việc đi lại cũng dễ dàng. Các bạn có thể
dùng các loại Tram (tàu điện chạy trên mặt đất) : Tram 1, 2, 3 và 4, các loại xe bus. Các bạn có thể
dùng Tram 3, đi thẳng ra tới biển để tắm biển vào mùa hè. Ỏ Montpellier không có tàu điện ngầm.
Montpellier có Gare của tàu nhanh TGV, là nơi giao thoa của nhiều lộ trình, nên rất dễ dàng đi đến
các thành phố khác trong nước pháp, cũng như đến Paris. Có sân bay nằm ngoài ô của thành phố.
Cuộc sống : Yên bình, thoải mái, khí hậu ấm về mùa hè và không quá lạnh về mùa đông, nói
chung là rất dễ chịu và thuận lợi.
Có biển gần thành phố, mùa hè có thể ra biển phơi nắng và tắm biển. Có Paris Store cung cấp các
loại đề ăn và gia vị châu Á. Có Hội sinh viên Việt Nam tại Montpellier, luôn tổ chức các hoạt động
cho lưu học sinh Việt Nam, Việt Kiều, cũng như các bạn sinh viên quốc tế, nhằm giao lưu học hỏi
về văn hóa, ngôn ngữ. Mong các bạn hãy đến với thành phố thơ mộng này.
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên Nancy-Metz
1.

Giới thiệu chung về thành phố

-

Nancy nằm cạnh biên giới các nước: Đức, Bỉ, và Luxembourg, cách Paris 1h30 đi
TGV.Nancy thành phố đại học thứ 5 của Pháp. Là thành phố với những kiến trúc nghệ
thuật độc đáo mang đậm bản chất văn hóa lịch sử của vùng Lorraine, với 5 bảo tàng,
1 nhà hát quốc gia, có nhiều công viên và vườn hoa tự nhiên; các khu phố cổ và nhiều
công trình kiến trúc hoành tráng của thế kỉ XVIII được UNESCO xếp hạng di sản văn
hoá thế giới.

-

Metz nằm cạnh biên giới các nước: Đức, Bỉ, và Luxembourg, cách Paris khoảng hơn 1h
đi tàu TGV. Metz nằm hai bên bờ của sông Moselle, là một thành phố có lịch sử văn
hóa lâu đời. Vì thế Metz được chọn là thủ phủ, trung tâm văn hóa và chính trị của vùng
Lorraine. Đến Metz chúng ta được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo bởi sự
pha trộn của kiến trúc Pháp và Đức: Ga Metz, và nhà thờ Saint-Etienne là hai công trình
được nhiều người Pháp biết đến bởi kiến trúc đặc sắc vào loại bậc nhất nước Pháp.
Gần đây chính phủ Pháp đã chọn Metz là nơi xây dựng Centre Pompidou, một công
trình kiến trúc ðặc sắc (pha trộn kiến trúc Pháp và Nhật) và là nõi diễn ra các cuộc triển
lãm nghệ thuật.

2.

Hội sinh viên Việt Nam tại Nancy-Metz

Thành lập ngày 07/03/2009, đăng kí hội độc lập theo luật 1901 của Pháp, là thành viên của Hội
SVVN tại Pháp (UEVF). Số lượng hội viên: ~90. Các hội viên chủ yếu theo học ở các bậc đại học,
sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), sau tiến sĩ tại hai thành phố Nancy và Metz. Một số hội viên là các bác
sĩ nội trú, thực tập có kỳ hạn tại các bệnh viện tại Nancy.
Các hội viên theo học bậc đại học chủ yếu là các sinh viên du học tự túc. Các hội viên theo học
bậc sau đại học hầu hết nhận được học bổng của các trường, viện nghiên cứu của Pháp tại Nancy,
Metz và vùng Lorraine, hoặc của chính phủ Pháp, của AUF, hoặc của chính phủ Việt Nam (đề án
322). Một số sinh viên nhận học bổng Eramus Mundus của Hội đồng Châu Âu.
3.

Các hoạt động của Hội SVVN tại Nancy-Metz

-

Chia sẻ thông tin, cộng tác, giao lưu giữa các hội viên và các chi hội khác thông qua
diễn đàn, FB và các hoạt động

-

Hướng dẫn, tư vấn và giúp đỡ về mặt thông tin cuộc sống, học tập cho các hội viên và
các sinh viên sắp tới Nancy.

-

Tổ chức các hoạt động văn hóa nhân dịp các ngày lễ, gồm Tết Nguyên Đán, ngày Quốc
tế Phụ nữ 8/3, Fête de la Musique, Tết Trung thu, Noel, Tết Tây

-

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như picnic, cắm trại vào dịp hè, trượt tuyết vào mùa
đông. Thỉnh thoảng Hội tổ chức những cuộc đi chơi, tham quan xa ở bên ngoài Nancy
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-

Tổ chức các hoạt động thể thao (bóng đá, bóng bàn, cầu lông...). Tham gia các hoạt
động văn hóa, thể thao khác được tổ chức bởi Hội SVVN tại Pháp (ví dụ, giải bóng đá
NNB « Những người bạn »), và các hoạt động được tổ chức bởi chính quyền và đoàn
thể ở Nancy.

Thông tin liên hệ : Website: www.vnancy.net / Diễn đàn: www.vnancy.net/forumFacebook:
www.facebook.com/vnancy.net

B.

Các trường đào tạo tại Nancy-Metz

Trước đây ở Nancy có tất 3 trường đại học:
-

Université Henri Poincaré (UHP hay còn gọi là Université Nancy 1):chuyên đâò tạo
về khoa học tự nhiên công nghệ và y học (sciences, technologie, santé).

-

Université Nancy 2: chuyên đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn, luật và kinh tế
(sciences humaines et sociales, droit et économie).

-

Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL): chuyên đào tạo về khoa học và
kỹ nghệ (sciences de L’ingénieur). và ở Metz 1 trường đại học:Université de Lorraine Metz là một trường đại học quốc gia của Pháp. Từ năm 2005 trường mang tên Paul
Verlaine (tên một nhà thơ sinh ra ở Metz).

Từ tháng 1 năm 2012, tất cả các trường đại học ở Nancy và Metz nói riêng và vùng Lorraine nói
chung được thống nhất chung là trường đại học Lorraine (websitehttp://univ-lorraine.fr/www.univlorraine.fr/).
-

DUT: diplômes universitaires de technologie (hệ thống bằng đại học công nghệ): với
hệ thống 10 viện đại học IUT đào tạo 35 ngành nghề khác nhau trên khắp Lorraine
(website tham khảo : www.univ-lorraine.fr/content/dut-dipl%C3%B4mesuniversitaires-de-technologie)

-

Cử nhân hướng nghiệp – LP liccences professionnelles đào tạo 35 ngành nghề khác
nhau, website : www.univ-lorraine.fr/content/licences-professionnelles-lp

-

Cử nhân- Licences: trên 4 lĩnh vực chính Arts, lettres te langues (nghệ thuật văn học và
ngôn ngữ), Droit économie gestion (luật kinh tế quản lý), Sciences humaines et sociales
(khoa học xã hội và nhân văn), sciences technologie santé (khoa học công nghệ sức
khỏe) website tham khảo www.univ-lorraine.fr/content/licences

-

Thạc sĩ : 4 lĩnh vực, Website : www.univ-lorraine.fr/content/masters-2013

-

Hệ thống 10 trường kỹ nghệ: EEIGM, ENSAIA, ENSEM, ENSG, ENSGSI, ENSIC, ENSMN,
ENSTIB, ESSTIN, ESIAL (telecom Nancy), cùng với 1 chương trình học dự bị CPP website
tham khảo www.univ-lorraine.fr/content/diplômes-dingénieurs

-

Y dược: để được chính thức bước vào học chương trình đào tạo chuyên ngành thì các
sinh viên đăng ký ngành này đều phải trải qua chương trình học được gọi là PACES
prémière année commune aux etudes de santé và 1 kỳ thi concours kết thúc học kỳ
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để học tiếp năm thứ 2 (www.univ-lorraine.fr/content/formations-en-sant%C3%A9-encours-de-r%C3%A9daction)

C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

Cẩm nang du học Nancy-Metz :www.mediafire.com/view/?7lbga4k30nkt0ks
Nhà ở: Nhà ở KTX hay còn gọi là CROUS thường nhỏ, có nhiều loại, loại nhỏ phòng 9m2, giá rất rẻ,
khoảng 145€/tháng (bao gồm điện, nước,...), và không được tiện nghi lắm, hoặc có phòng rộng hơn
15m2, giá khoảng 230€. Ngoài ra các bạn vẫn có thể thuê nhà riêng ở ngoài với giá cả phù hợp.
Đi lại : Ở Nancy, cũng như các thành phố khác của Pháp, có hệ thống phương tiện giao thông
khá thuận tiện. Ngoài hệ thống xe bus truyền thống ra, Nancy còn có một đường Tram, chạy
ngang qua khu trung tâm mua sắm của thành phố.
Lưu ý : mỗi vé chỉ có thể đi trong 1h cho bất kì phương tiện nào (Bus, Tram), giá bán lẻ 1 vé là
1,50€/vé, còn nếu các bạn mua vé 10pass (tức tương đương với 10 vé) thì giá chỉ có 9e. Bạn có thể
làm thẻ 1 tháng hoặc 1 năm, tuỳ theo mức độ đi lại của bạn. Xem thông tin thêm về bản đồ, các
tuyến bus, tram và cách đăng kí vé tháng tại www.reseau-stan.com/
Cuộc sống : yên bình, thoải mái và ít tốn kém phù hợp cho học tập
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên Nantes
1.

Thành phố Nantes

Nantes là một thành phố nằm phía Tây Bắc của Pháp, cách thủ đô
Paris 385 km, thành phố đông dân thứ 6 của Pháp với diện tích 65.19
km2. Là thành phố lịch sử, văn hóa, du lịch nổi tiếng của Pháp. Các
địa điểm tham quan du lịch : Château des ducs de Bretagne, Grand
Elephant, Cathédrale Saint Pierre, Passage Pommeraye, Jardin des
plantes, Ile de Nantes…
Các phương tiện đi lại : Máy bay (1h45 phút từ Paris về Nantes và nhiều
chuyến từ Nantes đến các thành phố khác của Pháp và của Châu Âu) ;
Tàu cao tốc TGV kết nối với các thành phố của Pháp ; Tàu điện liên
tỉnh (TER) nối kết các thành phố nhỏ, vùng lân cận ; Hệ thống giao
thông công cộng gồm Tramway (3 tuyến), Busway (1 tuyến), Bus (59
tuyến) cùng hệ thống xe đạp cho thuê Bicloo, Velo campus hoặc đi
lại bằng covoiturage.
2.

Giới thiệu chung về chi hội

Chi hội Sinh viên Việt nam tại Nantes, viết tắt là AEVN (Association
des Etudiants Vietnamiens de Nantes) được thành lập ngày 30 Tháng
08 năm 2006. Với con số ít ỏi ban đầu là 15 thành viên. Sau 6 năm
hoạt động, AEVN tính đến nay có hơn 200 sinh viên học tập và
nghiên cứu tại các trường đại học ở Nantes, với nhiều ngành khác
nhau như: Văn học, Kinhtế, Xây Dựng, Y học, Nha khoa …
3.

Các hoạt động thường niên của chi hội

Các hoạt động của hội thường được tổ chức diễn ra chủ yếu trong
năm học, bắt đầu khai giảng một năm học mới, khoảng giữa tháng 9 và kết thúc vào khoảng cuối
tháng 6.
-

Tháng 9: Dạ hội đón sinh viên mới (Canhạc – Cocktail)

-

Tháng 10: Đại hội thể thao mở rộng (Bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn… )

-

Tháng 1 : Triển lãm Văn hóa, đất nước con người Việt nam qua ảnh (cuộc thi ảnh)

-

Tháng 12: Dạ hội mừng Giáng sinh.

-

Tháng 1: Dạ hội đón tết Nguyên đán.

-

Tháng 3: Chúc mừng ngày QT phụ nữ

-

Tháng 4: Ngày hội văn hóa quốc tế

-

Tháng 5: Hội thảo nghiên cứu khoa học
Tháng 6: Tiệc chia tay năm học
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Ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hóa khác kết hợp với Hội Người Việt Nam vùng Loire At-lantique (AVLA), các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia với chi hội Rennes, UEVF…

B.

4.

Truyền thông của chi hội

-

Mailing list : với hơn 200 thành viên của AEVN: aevn@googlegroups.com

-

Email: contact@aevn.fr / Website: www.aevn.fr/ / FB: facebook.com/aevn.fr

Giới thiệu về các trường có tại thành phố
1.

Khoa học tự nhiên

-

Ecole centrale Nantes: Ngành đào tạo chính: Kỹ sư; Siteweb: www.ec-nantes.fr

-

Ecole des mines: Khoa học công nghệ thông tin, Khoa học, công nghệ năng lượng và
môi trường. Siteweb: www.mines-nantes.fr/fr

-

Ecole supérieure du bois: Đào tạo ngành lâm nghiệp. Siteweb: www.ecoledubois.fr/

-

Ecole nationale d’ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires.
Đào tạo kỹ sư kỹ thuật công nghiệp thực phẩm. Siteweb : www.cge.asso.fr

-

Ecole polytechnique Nantes : Đào tạo kỹ sư trình độ cao. Siteweb : www.polytech.univnantes.fr

-

Université de Nantes. Đào tạo các chuyên ngành về khoa học tự nhiên. Siteweb :
www.univ-nantes.fr

2.

Khoa học xã hội và nhân văn

Facultés des lettres et des sciences humaines, thuộc Đại học Nantes. Đào tạo về các ngành xã hội
nhân văn như Tâm lư, Lịch sử, Văn học, Giáo dục. Siteweb: www.univ-nantes.fr

C.

3.

Kiến trúc, Mĩ thuật

-

Ecole nationale supérieure d’architecture: Đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về kiến trúc;
siteweb: www.nantes.archi.fr/ENSAN_home.cfm

-

Ecole de design: Đào tạo thiết kế. Siteweb: www.lecolededesign.com/fr/

-

Ecole supérieure des beaux arts: Đào tạo mỹ thuật. Siteweb: www.erba-nantes.fr/

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Đi lại

-

Đi từ sân bay về trung tâm thành phố có các phương tiện như taxi (khoảng 25 đến 30
euros /chiều), navette (bus 30 phút một chuyến giá 7euros/chiều). Từ ga tàu SNCF về
trung tâm thành phố có thể đi taxi (0.5km) hoặc Tramway (1.5 euros một giờ).

-

Đi lại trong thành phố: Các phương tiện giao thông công cộng như Tramway, busway,
bus, xe đạp thuê hoặc ô-tô, xe máy, xe đạp cá nhân.
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2.

Nhà cửa

-

Nhà Crous: một số ký túc xá có nhiều anh chị em Việt Nam như Residence Haute Foret,
Residence Alice Milléat, Residence Olympe Rouge, Cité Fresche Blanc, Cité Boourgeonnière, Cité Launay Violette, Cité Casterneau….

-

Nhà thuê ngoài: tìm nhà qua trang tin leboncoin.fr, qua các bản tin của các trường,
bản tin của Crous, thông qua mailliste của AEVN để hỏi các bạn lưu học sinh Việt Nam.

Giá cả trung bình: Giá nhà thuê trong Crous dao động từ 230 đến 350 euros một tháng chưa kể
hỗ trợ CAF, nếu có. Ăn uống với mức sinh viên Việt Nam vào khoảng 100 đến 150 euros. Đi lại
bằng Tram, bus thường vé từ 230 euros/năm, nếu dưới 25 tuổi và 495 euros/năm nếu trên 26 tuổi.
3.

Thủ tục hành chính

-

Làm OFII: giấy xác nhận visa, passport, giấy xác nhận nhà ở, tem OFFI, giấy khám sức
khỏe tại cơ sở của OFFI.

Địa chỉ: OFII, 9, rue Bergère 44000 Nantes Courriel : nantes@ofii.fr Tél. : 02 51 72 79 39
-

Xin CAF: giấy xác nhận nhà ở, bản khai xin CAF qua internet, passeport, titre de séjour.
Địa chỉ : 22 rue de Malville 44937 Nantes cedex 9

-

Mở tài khoản ngân hàng: AEVN liên kết với BNP để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn
mở tài khoản.

Chú ý : Để tạo thuận lợi cho các bạn mới đến hoàn tất các thủ tục hành chính ở Nantes, các bạn
trước khi đến vui lòng liên hệ với Ban Liên lạc AEVN (phần contacts) để được trợ giúp.
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên Nantes
1.

Thành phố Nice

Nice là thành phố nằm phía đông nam nước Pháp, giáp với Ý và cạnh các thành phố như Cannes,
Monaco. Nice nổi tiếng với bờ biển đẹp và khí hậu ấm áp quanh năm, vì thế Nice thu hút một
lượng lớn khách du lịch hàng năm. Đặc biệt vào tháng 09/2011, Nice và Cần Thơ kí kết hợp tác
toàn diện về văn hóa, giáo dục và kinh tế. Về mảng giáo dục, trong năm học 2012-2013, Đại học
Nice đã thu hút trên 25 000 sinh viên, với các ngành chính như: Kinh tế, truyền thông, kĩ thuật…
Ngoài ra còn phải kể đến những trường đại học khác như, SKEMA chuyên về kinh tế, Telecom
Paristech chuyên về tin học, viễn thông. Và những Labs lớn, nơi làm việc của nhiều nghiên cứu
sinh người Việt như INRIA, INRA, CNRS, Eurecom…
Hội sinh viên Việt Nam tại Nice được thành lập vào ngày 30/09/2002 với tên gọi là NàyNọ, tại thời
điểm này, số lượng thành viên trong hội chỉ vỏn vẹn 15 người. Sau gần 10 năm hoạt động, đến
ngày 29/05/2012, hội sinh viên Việt Nam tại Nice đã được Prefecture của vùng Alpes Maritimes
công nhận là một hội chính thức, có danh nghĩa pháp lư cũng như được sự hỗ trợ của các tổ chức
chính phủ trong vùng. Tên gọi chính thức của hội của được thay đổi để phù hợp hơn, AEVNi (Association des Etudiants Vietnamiens à Nice). Tính đến năm học 2012-2013, chi hội đã có số lượng
thành viên trên 200 người. Từ khi thành lập đến nay, hội sinh viên Việt Nam tại Nice đã duy trì
nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thú vị. Đặc biệt là những hoạt động mang tính chất thường
niên sau:

Journée d'accueil des étudiants

Nouvel an vietnamien (Tết Nguyên đán)

Journée d'accueil des étudiants

Nouvel an vietnamien (Tết Nguyên đán)
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3.

Thông tin liên hệ

Facebook: www.facebook.com/Nayno.AEVN
E-mail: nice@uevf.org

B.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

Về trường học tham khảo ở: www.unice.fr/
1.

Đi chợ

Như tất cả các thành phố tại Pháp, Nice cũng có đầy đủ hệ thống siêu thị như: Casino, Intermarche, Carrefour, Auchan.., cho các bạn lựa chọn.. Tại Nice có khoảng 4 cửa hàng chuyên cung
cấp gia vị, nguyên liệu và đồ dung Á châu (PromoAise, Tiệm tạp hoá Sài Gòn khu vực Gare SNCF và
Mondial Marche, Asiana – khu vực Arcopolis). Nếu có thời gian các bạn có thể ghé thăm những
phiên chợ sớm tại Libération hay chợ hoa Salleya. Các bạn sẽ được tận hưởng không khí mua bán
nhộn nhịp giống như những phiên chợ sáng tại Việt Nam.
2.

Ăn uống

Tại tất cả các Faculté của đại học Nice đều có một RestoU dành cho sinh viên và cán bộ công nhân
viên của trường, các bạn sẽ được phục vụ bữa trưa với giá 3.05 euros (năm học 2011-2012). Đặc
biệt tại Faculté de Lettre, RestoU phục vụ cả bữa tối tổ chức cùng các hoạt động như “Festival international des Jeux” (jeux des carte, X-box, Wii…) Chi tiêu 1 tháng ăn uống, nếu các bạn biết tính
toán một tí thì chỉ khoảng 100 euros/tháng (với các bạn tự nấu ăn).
3.

Nhà ở

Các khu kí túc xá sinh viên
Tiền thuê phòng trung bình từ 140 đến 400 euros / tháng. Hiện nay số lượng khu ký túc xá này
vẫn còn thiếu và khó tìm do những chỗ này được dành cho những sinh viên được học bổng, và
thường ưu tiên cho sinh viên nước ngoài được nhận học bổng của Chính phủ Pháp.
-

Các khu nhà sinh viên của tư nhân

Giá thuê từ 400-700 euros/tháng
-

Hiệp hội phát triển kinh tế nhà ở cho sinh viên (ADELE): www.adele.org

-

Các khu ký túc xá Etudines: www. Estudines.fr và Lauréades: www.laureades.com

-

Chỗ ở của tư nhân

Giá thuê vẫn cao, bên cho thuê yêu cầu bên thuê phải có thu nhập kê khai cao gấp 3 lần tiền
thuê nhà.
Với thời gian lưu trú ngắn thì hình thức "home-stay" là phù hợp nhất, nó cho phép có thể thuê
phòng ở có sẵn tiện nghi “ở nhà dân”. Tiền thuê nhà hàng tháng từ 300-400 euros/tháng cho 1
phòng studio (công trinh phụ khép kín) và 600-1000 euros/ tháng cho 1 appartement nhiều phòng
(2,3 phòng) Có thể ở ghép với chủ nhà hoặc với các bạn sinh viên khác.
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Tổ chức hỗ trợ sinh viên về nhà ở như Crous : www.crous-nice.fr/logement1.php (hỗ trợ hoàn toàn
miễn phí)
4.

Giải trí - thể thao

Lợi thế của một vùng biển, Nice đã tận dụng và xây dưng lên một tuyến đường đi bộ dọc bờ
biển ”Promenade des Anglais”, nơi các bạn có thể dạo biển vào lúc sớm mai hay hoàng hôn xuống
hoặc chạy biển, đạp xe đạp dọc con đường thơ mộng này. Tại trường, bạn chỉ cần đóng 30 euros
khi nhập học là có thể đăng kí tham gia rất nhiều các môn thể thao như bơi lội, đá bóng, cầu
lông, bóng bàn hay cả những môn như lướt sóng, trượt tuyết, leo núi…., dưới sự hướng dẫn của
các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nếu các bạn có khả năng, sẽ có một phần điểm tính vào kết
quả học tập (bonus sport) dựa trên thành tích và thời lượng tham gia các hoạt động thể thao của
các bạn.
Các bạn hay đọc sách, muốn thư giãn, muốn tìm hiểu văn hoá đọc của người Pháp có thể đến
thư viện La Tête Carrée, ở đây có hàng trăm nghìn đầu sách phục vụ tất cả mọi lĩnh vực các bạn
cần nghiên cứu và tìm hiểu.
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên Orléans

Khu phố trung tâm thương mại
của Orléans ngày nay (Rue République)

1.

Giới thiê
̣u chung về thành phố

Nằm dọc bên cạnh sông Loire, từ thế kỉ XVIII, Orléans đã từng là trung tâm trao đổi thương mại
và văn hóa của nước Pháp. Ngày nay, thành phố Orléans là trung tâm hành chính, giáo dục và
công nghiệp của vùng Centre. Orléans với 120 nghìn dân, là một thành phố thanh bình nhỏ nhắn,
chỉ cách trung tâm Paris 1 tiếng đi tàu, có tàu TGV đi thẳng đến sân bay quốc tế Charles de Gaulle.
Thành phố Orléans có giá trị lịch sử to lớn của nước Pháp với vị nữ anh hùng Jeanne d’Arc trong
cuộc chiến Trăm năm chống lại quân Anh xâm lược. Orléans là một thành phố có tính chất nông
nghiệp: các vùng phụ cận của thành phố Orléans trồng cây ăn quả như anh đào, táo, lê… hoặc
rau quả. Trong vùng không có nhà máy hay các vùng công nghiệp nên khí hậu trong lành, có lợi
cho sức khoẻ.
2.

Chi hội sinh viên Việt Nam tại Orléans

Chi hội sinh viên Việt Nam tại Orléans (UEVO) được thành lập từ năm 2005, dựa trên nhóm sinh
viên vie_orléans đã có từ trước. Ngay từ khi thành lập, hội UEVO đã là một chi hội trực thuộc của
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF).
3.

Các hoạt động sinh viên

Hàng năm, UEVO tổ chức các hoạt động văn hoá và ngoại khoá như : Lễ chào đón tân sinh viên,
đón Tết cổ truyền, các buổi đi chơi dã ngoại, các hoạt động thể thao (tham gia giải bóng đá NNB
truyền thống), tổ chức giải bóng bàn VIE_ORLEANS mở rộng tháng 11 hàng năm, du lịch bằng xe
đạp dọc sông Loire… Những hoạt động này giúp sinh viên gần gũi, hiểu nhau hơn và học hỏi
được nhiều điều có ích trong cuộc sống. Phương châm của chi hội là gắn kết SVVN, thu hút sinh
viên vào các hoạt động tập thể để thư giãn giao lưu sau thời gian học tập và lao động căng thẳng.
4.

Contact

Mailing list : vie_orleans@yahoogroups.com
Trang thông tin facebook của hội: www.facebook.com/groups/167609871827/
Liên hệ trực tiếp các thành viên thường trực ban chấp hành :
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-

Phạm Thị Bích Trà, Chủ tịch UEVO 2012-2013, Email: boopham@gmail.com

-

Dương Khánh Chương, Phó chủ tịch UEVO 2012-2013, Email: chuongdk@gmail.com

-

Tạ Vũ Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch UEVO 2012-2013, Email: hakkinenvthh@yahoo.com

Các trường đào tạo tại Orléans
1.

Trường đại học Orléans (Université d’Orléans)

Là một trong những trường đại học lâu đời nhất của nước Pháp với hơn 700 năm lịch sử
(www.univ-orleans.fr), trường đại học Orléans bao gồm 4 Facultés, 4 IUT (Institut Universitaire
de Technologie), 1 IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres), 1 école polytechnique
d’Orléans.
Khoa Tự nhiên: www.univ-orleans.fr/sciences/ (Toán, Lí, Hoá, Tin học, sinh học, môi trường)
Khoa Luật, Kinh tế và Quản trị: www.univ-orleans.fr/deg/
Ngoài Orléans, khoa còn có các điểm đào tạo ở Bourges, Chartres và Châteauroux.
Khoa Ngôn ngữ, văn học và khoa học xã hội: www.univ-orleans.fr/lettres/
-

Các ngành đào tạo : Ngôn ngữ (trong đó có dạy tiếng Pháp), lịch sử, địa lí

Khoa Thể dục -Thể thao - STAPS: www.univ-orleans.fr/staps/
Ngoài 4 khoa trên, trường Đại học Orléans còn có 4 IUT : ở Orléans, Bourges, Chartres và Indre (là
các vùng khác nhau của région Centre).
-

IUT Orléans: www.univ-orleans.fr/iut-orleans/

Các ngành đào tạo : Hoá học, Xây dựng, Tin học, Quản trị doanh nghiệp, Vận tải.
-

IUT Bourges : www.bourges.univ-orleans.fr/iut/

Các ngành đào tạo : Xây dựng, Quản trị doanh nghiệp, Vận tải.
-

IUT Chartres: www.univ-orleans.fr/iut-chartres/

Các ngành đào tạo : Thương mại quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Ngân hàng. :
-

IUT Indre : www.univ-orleans.fr/iut-indre

Các ngành đào tạo : Điện, Quản trị doanh nghiệp, Tự động hoá.
Polytechnique d’Orléans
Các ngành đào tạo : Génie Civile, Mécanique et Energétique, Electronique et Optique et Production. Trang web : www.univ-orleans.fr/polytech/
C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

1.

Việc làm thêm

Việc làm thêm trong năm
Công việc nhà hàng: các bạn có cơ hội làm việc trong các cửa hàng ăn nhanh như Mc Donald,
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Quick… hoặc trong hệ thống nhà ăn sinh viên của CROUS với thời gian phù hợp với giờ học ở
trường, và đặc biệt hạn chế khoảng cách di chuyển từ lớp học đến nơi làm việc vì tất cả ở trong
khuôn viên trường.
Công việc ở siêu thị: các siêu thị thường tuyển sinh viên làm trong các vị trí như phụ trách các
gian hàng , tính tiền ở quầy thanh toán. Công việc này khá ổn định và không quá nặng nhọc.
Trông trẻ hoặc đưa đón trẻ đi học: Công việc này sẽ rất có ích với các bạn muốn thực hành tiếng
Pháp nhiều. Hơn nữa, các bạn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa và con người Pháp.
Cụ thể thông tin tại: www.crous-orleans-tours.fr/jobs/etudiant_consulter_offre.php
Công việc hè
Hái quả: Orléans là một thành phố có tính chất nông nghiệp nên các bạn dễ dàng tìm được công
việc như thu hoạch quả trong dịp hè, hứa hẹn mang đến một nguồn thu nhập đáng kể.
2.

Đi lại:

Đi từ sân bay Charles de Gaulle về Orléans : Đi từ Charles de Gaulle bằng Metro – tàu B về gare
Paris Austerlitz. Sau đó đi tàu (train) từ Gare Austerlitz về Gare d’Orléans centre hoặc gare les
Aubrais. Thời gian khoảng 1 giờ. Hoặc đi tàu trực tiếp từ Charles de Gaulle về Orléans
Đi lại trong thành phố: Việc đi lại trong thành phố chủ yếu bằng phương tiện tàu điện. Có thể tìm
hiểu thêm trên trang web www.reseau-tao.fr/
Phương tiện giao công cộng của thành phố là tàu điện (tramway), xe bus và xe đạp! Mọi thông
tin về thành phố có thể tham khảo thêm ở trang web www.orleans.fr/
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên Paris
1.

Paris – Thủ đô nước Pháp

Hàng năm, nước Pháp đón tiếp hàng trăm nghìn sinh viên từ nhiều nước khác nhau tham gia vào
các khóa học, các hệ đào tạo đa lĩnh vực, chất lượng cao. Được mệnh danh là «thành phố của sinh
viên», Paris là nơi đến của khoảng 50.000 sinh viên nước ngoài, trung bình mỗi năm đón tiếp
khoảng 17.000 sinh viên mới. Thuộc vùng Ile-de-France - trung tâm kinh tế văn hóa lớn nhất của
châu Âu, Paris là một trong những địa điểm thu hút rất đông lượng sinh viên quốc tế đến học tập
nghiên cứu ở các lĩnh vực và ngành thế mạnh của Pháp : quản lý, xây dựng, giao thông, kiến trúc,
viễn thông, luật, thiết kế thời trang, hóa mỹ phẩm, tạo mốt tóc...
2.

Chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP)

Chi hội Paris (Union des Etudiants Vietnamiens à Paris - UEVP) được thành lập vào ngày 10/12/2005
trên nền tảng của một tập thể các thành viên nhiệt huyết và có nhiều kinh nghiệm trong phong
trào sinh viên.
Hoạt động thường niên của chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris
Với đặc thù là chi hội sinh viên Việt Nam tại thủ đô Paris,trong năm học vừa qua 2012-2013, chi
hội đã tổ chức hơn 30 hoạt động lớn nhỏ khác nhau, đáp ứng các nhu cầu giao lưu, học tậpnghiên cứu, giải trí, văn hóa, thể thao của các bạn sinh viêntại đây.
Hội thảo hướng nghiệp:
Ngoài công tác đón tiếp dành cho các bạn sinh
viên mới sang mỗi đầu năm học, Hội sinh viên
Paris cũng dành sự quan tâm rất lớn cho các
bạn sinh viên sắp ra trường bằng các hoạt
động hỗ trợ trong hội thảo hướng nghiệp: Định
hướng nghề nghiệp, giúp các bạn tìm việc làm,
thực tập, hoàn thành hồ sơ xin việc, tư vấn
chọn nghành làm việc.
Chương trình « Chào Xuân » đón Tết:
« Chào Xuân » luôn là một hoạt động văn hóa
được chờ đợi nhất trong năm của các bạn sinh
viên tại Paris. Phối hợp tổ chức cùng Hội sinh
viên Việt Nam tại Pháp UEVF, chi hội Paris mong
muốn tạo một không khí Tết đậm tính cổ
truyền, giúp sinh viên ăn Tết xa nhà có được
phần nào không khí Tết quê hương. Hai cuộc
thi, Hoa hậu sinh viên (Miss printemps) và Tài
năng trẻ (Jeune talent) được tổ chức luân phiên
vào dịp tết hàng năm, đến nay đã để lại tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt tại Pháp.
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Giải bóng đá sinh viên vùng Paris (SV ParisLeague)
Mùa bóng thứ 5 (2012-2013) của SV ParisLeague đã thu hút được 10 đội bóng sinh viên cùng luyện
tập và thi đấu. Giải bóng đá sinh viên Paris, được tổ chức liên tục trong thời gian 5 tháng, vào mỗi
sáng thứ bảy hằng tuần, là sân chơi để các bạn sinh viên có thể rèn luyện sức khoẻ, giao lưu gặp
gỡ nhau, đem lại thời gian giải trí vào cuối tuần.
Giải bóng đá Những người bạn (NNB)
Được tổ chức hằng năm vào mùa xuân, là một
món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các
bạn sinh viên Việt Nam trên khắp nước Pháp.
Với 24 đội bóng tham dự đến từ khắp nước
Pháp và các thành phố châu Âu khác, NNB là
giải bóng đá qui mô bậc nhất của sinh viên Việt
Nam tại nước ngoài.
Đặc biệt, giải bóng đá NNB 14 – 2013 đã có sự
tham gia của các bạn sinh viên đến từ Italia và đội bóng UNEF (Hội sinh viên Pháp).
Các hoạt động vui chơi dã ngoại
Được tổ chức 1 năm hai lần, thường vào những dịp nghỉ lễ hoặc hè.Các hoạt động này được tổ
chức nhằmgiúp các bạn sinh viên Việt Nam tại Paristhắt chặt hơn tinh thần đoàn kết cũng như là
cầu nối cho nhiều bạn tham gia quen biết thêm và chia sẻ về cuộc sống, là một dịp để các bạn có
thể nghỉ xả hơi, nâng cao sức khoẻ.
Lần 1: Paintball + barbecue
Lần 2 : Accrobranche + barbecue
Đêm dạ hội After Skool (tháng 5/2013)
Là hoạt động thường kỳ 1 năm 2 lần sẽ được tổ chức vào dịp Noel và kết thúc năm học, là đêm
dạ hội quy tụ rất đông sinh viên Việt Nam cùng với bè bạn quốc tế tham gia.
Thông tin liên hệ: Các bạn sinh viên có thể liên lạc với UEVP qua
Email: paris@uevf.org

B.

CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC
1.

Đi la
̣i

Đi lại trong thành phố: Paris có hệ thống tàu RER, Métro, Bus dày đặc với mật độ thường xuyên
giúp các bạn sinh viên có thể di chuyển dễ dàng với giá cả rất hợp lí (Thẻ navigo giảm giá cho sinh
viên dưới 26 tuổi).
Mọi hướng dẫn về đi lại ở Paris: www.ratp.fr
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2.

Nhà cửa

Nhà Crous: Các bạn sinh viên có thể đăng kí nhà tại kí túc xá của trường mình. Ngoài ra, ở paris,
các bạn còn có thể đăng kí tại “Cité Universitaire”, kí túc xá dành cho sinh viên quốc tế, với giá cả
hợp lí và đi lại dễ dàng.
Nhà thuê ngoài: Paris là thành phố có mật độ dân số và sinh viên rất đông, vì vậy nhà ở có thể nói
là một trong những khó khăn lớn nhất khi các bạn sinh viên mới đặt chân tới Pháp, khi mà các
bạn chưa có đủ những giấy tờ cần thiết cho việc thuê nhà của Người Pháp. Vì vậy hàng năm, Hội
sinh viên Paris luôn cố gắngtạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới tìmđược nhà thuê dễ dàng,
giá hợp lí, điều kiện tốt tại « Journée d’accueil » - Ngày đón tiếp sinh viên mới (thông tin về ngày
tổ chức sẽ được thông báo tại hội thảo du học Pháp tại Việt Nam).
3.

Ngân hàng

Hội sinh viên Việt Nam đã và đang hợp tác với ngân hàng LCL để đem lại các lợi ích đặc biệt cho
sinh viên và người đi làm Việt Nam tại Paris. Cụ thể, các thành viên trong chi hội sinh viên Việt
Nam tại Paris được hưởng các ưu đãi đặc biệt như được đơn giản hóa các thủ tục mở tài khoản,
được tặng 80 euros tiền mặt khi mở tài khoản, quà tặng, thẻ điện thoại, thẻ mua hàng trị giá 40
euros và nhiều ưu đãi khác.
Mọi thông tin chi tiết hơn cập nhật tại facebook U E V F :
www.facebook.com/uevf.org
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PAU
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên Pau
1.

Tổng quan về thành phố Pau

Pau là thành phố chính của vùng Pyrénées-Atlantiques miền nam nước Pháp. Các bạn có thể đến
Pau bằng máy bay hoặc bằng đường sắt cao tốc TGV, từ Paris bay về Pau mất 2h và bằng TGV thì
mất 8h. Pau là một thành phố du lịch nổi tiếng, gần biển Biarritz (30 km), gần dãy núi Pyrénéees,
nơi có khu trượt tuyết nổi tiếng châu âu, và rừng sinh thái quốc gia của Pháp. Từ Pau đi tới vùng
đất linh thiêng Loudes (một vùng đất mà người công giáo muốn đến chỉ đứng sau Vatican) khoảng
30 phút xe lửa. Pau cũng ngay sát biên giới với Tây Ban Nha, từ Pau đến thành phố gần nhất của
Tây Ban Nha mất khoảng 2h30 phút đi ô tô.
Pau là một hành phố xinh đẹp, yên bình, với khí hậu đặc trưng của miền nam nước Pháp, ấm áp,
ôn hoà và đầy nắng. Mạng lưới giao thông của Pau rất thuận tiện, vì là một thành phố không lớn
(bằng 1/2 Hà Nội).
Trường đại học Pau, các khu nhà ở cho sinh viên, các hệ thống siêu thị đều nằm gần nhau (đi xe
đạp khoảng 15 phút) nên điều kiện sinh hoạt ở Pau là rất tốt. Cơ sở vật chất, điều kiện học tập của
trường đại học Pau có thể nói là rất đầy đủ, khang trang và hiện đại. Vài năm trở lại đây các khu
nhà ở của sinh viên đã được thành phố sửa sang, ví dụ khu nhà Gaston Phobus mỗi căn phòng
đều đẹp, tiện nghi, với phòng tắm và vệ sinh riêng biệt. So với các thành phố lớn của Pháp, thì
học tập ở Pau có nhiều lợi thế như:
-

Chi phí sinh hoạt thấp (ăn, ở, đi lại, học phí, bảo hiểm ...)

-

Nhà cửa thuê dễ dàng (kí túc xá luôn có phòng)

-

Trường đại học, kí túc
xá, hệ thống siêu thị
nằm sát nhau, ra các
khu trung tâm thành
phố gần khoảng 20
phút đi xe đạp, gần như
ko mất chi phí về đi lại
như các thành phố khác

-

Làm thủ tục giấy tờ (titre de séjours) thuận tiện.

-

Chất lượng giáo dục của các đại học Pháp là tương đương trên toàn nước Pháp.

2.

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pau

Là một cộng đồng đoàn kết, vui vẻ và tương trợ lẫn nhau trong mọi mặt của cuộc sống. Sinh viên
Việt Nam tại Pau gồm 23 thành viên chủ yếu học tập và nghiên cứu ở đại học tổng hợp Pau. Với tỷ
lệ tiến sĩ là 50 % , thạc sĩ – kỹ sư là 30 % , sinh viên đại học là 19 % , sinh viên thực tập – học tiếng là
1% . Trong đó học tập và nghiên cứu chủ yếu ở các lĩnh vực như : CNTT, Hoá Học, Vật Lư, Toán, Luật…
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Các hoạt động ngoại khoá luôn được tổ chức thường xuyên, các buổi chiều đều đánh tennis, cuối
tuần thì đá bóng, và gặp mặt ăn cơm chung. Đi picnic, các ngày lễ tết anh chị em đều tổ chức cùng
nhau. Với các bạn sinh viên mới sang, anh chị em sinh viên đều nhiệt thành giúp đỡ để các em
sớm hoà nhập vào cuộc sống mới, góp phần ổn định và phát triển cộng đồng sinh viên tại Pau.
Địa chỉ liên lạc với Hội sinh viên Việt Nam ở Pau
Facebook Sinh Viên Pau:
www.facebook.com/groups/sinhvienpau/
Email: triviet2322@yahoo.com.vn
(yahoo messenger: triviet2322)

B.

Các trường đào tạo tại Pau

Đại học tổng hợp Pau (Université de Pau)
Được chính thức thành lập từ năm 1972, đại học Pau là cơ sở đào tạo cho toàn vùng Pyrénées
Atlantique, bao gồm các chi nhánh (campus) : Pau, Bayonne & Anglet, Tarbes et Mont-de-Marsan
… Đại học Pau trực thuộc hệ thống học viện Bordeaux. Trường mang đến cho sinh viên hệ đào
tạo hoàn chỉnh. Cấp độ 1 (Đại học, cao đẳng...), cấp độ 2 (Thạc sĩ – Kỹ sư), cấp độ 3 (Tiến sĩ) ở mọi
lĩnh vực trường đào tạo. Với khoảng 12000 sinh viên (2010 – 2011). Hiện nay trường có hệ thống
đào tạo gồm 5 hệ thống chuyên ngành đào tạo (Unité de Formation et de Recherche) và một số
trường đào tạo thành viên (Học viện quản lý doanh nghiệp-IAE, 2 IUT-học viện đại học công nghệ,
2 école Ingénieur -trường kỹ sư).
Thế mạnh của trường là ngành Toán, Kinh tế và Luật, cùng hệ thống trường kỹ sư quốc gia. Truờng
có kết nối với hệ thống CampusFrance, vì vậy các quy định và thời gian tuyển sinh đều theo quy
chuẩn của CampusFrance. Web site : www.univ-pau.fr/live/
Institut d'administration des entreprises (IAE)
www.iae.univ-pau.fr/
IUT de Bayonne Pays basque
www.iutbayonne.univ-pau.fr/
IUT des Pays de l'Adour
www.iutpa.univ-pau.fr/live/
École nationale supérieure en génie des technologies industrielles
www.ensgti.univ-pau.fr/
École supérieure des technologies industrielles avancées
www.estia.fr/
Các ngành đào tạo khác (thương mại, nghệ thuật...): các bạn có thể tham khảo ở
www.pau.fr/la_ville/poles_de_formation
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C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

Chí phí sinh hoạt hàng năm
Khoản mục

Chi phí

Học phí (Bao gồm cả BHXH)
• Bậc Đại học
• Bậc thạc sĩ
• Bậc tiến sĩ

378 eu/năm
397 eu/năm
457 eu/năm

Nhà cửa

Khoảng từ 95 eur/tháng (Đã được hỗ trợ từ CAF

từ khoản từ 50% trở lên)
Sinh hoạt phí

Khoản từ 120 eur/tháng.

Các khoản phí khác (sách vở, phí đi lại, bảo hiểm Từ 350eur/ năm

bổ sung…)
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POITIERS
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Poitiers

Là trung tâm văn hóa chính trị và cũng là thành phố đông dân cư nhất của vùng Poitou-Charentes.
Thành phố này được biết đến là thành phố có tỉ lệ số sinh viên trên số dân cao nhất trên toàn
nước Pháp (22%) và có một truyền thống đại học lâu đời, trong đó trường đại học Poitiers (Université de Poitiers) được thành lập năm 1431 là một trong những trường đại học đầu tiên của
Pháp. Liên tiếp những năm gần đây, thành phố này được letudiant.fr đánh giá rất cao về điều kiện
học tập cho sinh viên, trong đó những ưu điểm nổi bật là giá nhà cho sinh viên thuê không cao,
môi trường sống trong sạch cùng với hệ thống giao thông công cộng di chuyển trong khuôn
viên trường và khu trung tâm thương mại thuận tiện, nhanh chóng.
Poitiers được xếp hạng thành phố của lịch sử và nghệ thuật. Nơi đây vẫn còn lưu lại những dấu
tích từ thời cổ đại khi Cesar đặt chân đến, những ngôi nhà và con phố từ thời trung cổ và thời kỳ
phục hưng vẫn còn nguyên vẹn.
Khu giải trí Futuroscope thu hút khách du lịch tới từ khắp mọi nơi và chỉ xếp sau Disney Land ở
Paris về số lượng khách tham quan, đây là công viên giải trí mang đậm tính nhân văn.
Giao thông
Hệ thống bus Vitalis gồm 15 tuyến, cùng với hệ thống xe hơi tự lái Otolis và xe đạp Cap’Vélo. Hệ
thống tàu cao tốc TGV atlantique nối Poitiers với Paris (1h30’), Bordeaux (1h45’), hệ thống tàu
vùng TER nối các thành phố lân cận, đồng thời các tuyến đường tàu nhanh LGV cũng đang được
hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng (nối Poitiers-Limoge, Bordeaux-Tours). Sân bay Poitiers-Biard
phục vụ cho các chuyến bay đến Lyon, Edimburg, London, Ajaccio, Barcelona.
Trường học và bệnh viện
CHU Poitiers là bệnh viên đa khoa lớn, chất lượng và hiện đại, cách trung tâm thành phố 15’ bus.
Bạn cũng có thể dễ dàng lựa chon cho mình một bác sĩ chuyên điều trị riêng. Bên cạnh đó, có
những bác sĩ tư đa khoa và nha sĩ gốc Việt mà bạn có thể dễ dàng trao đổi trong trường hợp khó
khăn về ngoại ngữ.
2.

Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Poitiers

Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers AEVPo được thành lập ngày 29-01-2011, là tập hợp của khoảng
50 sinh viên ở tất cả các ngành học và chủ yếu tập trung tại hai khu Campus lớn nhất ở phía bắc
và nam của thành phố, trong đó đông đảo nhất là các sinh viên của trường kỹ thuật ENSMA và
khoa kinh tế đại học Poitiers. Dù mới được thành lập nhưng đây là một tổ chức vững mạnh ở sự
đoàn kết, tình thân ái của các bạn sinh viên, các hoạt động ngoại khóa và thể thao rất thường
xuyên, ngoài ra hội sinh viên còn có quan hệ mật thiết với các hội Việt kiều và hội người Pháp có
gia đình gốc Việt.
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POITIERS
Tết Nguyên đán hàng năm

Hội thao Poitiers OPEN : tháng 5 hàng năm

Thông tin liên hệ
Trang web của Hội : www.aevpo.com
Facebook của hội: www.facebook.com/groups/154654265099/
Mailgroup : aevpo@googlegroups.com
Chủ tịch Hội : Đỗ Ngọc Hưng – dohung.tv@gmail.com

B.

Các trường đào tạo tại Poitiers

Do đặc thù về địa lý nên có hai khu vực học tập chính tại Poitiers bao gồm: khu vựcxung quanh
thành phố Poitiers và khu vực Futuroscope (tuy cách xa trung tâm Poitiers 20km nhưng lại là một
nơi được coi là một trong những trung tâm công nghệ và khoa họchàng đầu của Pháp, đặc biệt là
ngành hàng không)..
Trường đại học Poitiers (Université de Poitiers) Website: www.univ-poitiers.fr
Trường đại học Poitiers được thành lập vào năm 1431 bởi đức giáo hoàng EugeneIV, sau đó được
công nhận bởi vua Charles VII, trường đại học Poitiers bao gồm 5 khoagốc : thần học, giáo luật,
pháp luật dân sự, y học và nghệ thuật. Hiện nay, trường bao gồmnhiều tổ hợp UFR (Unité de formation et de recherche) nghĩa là các “đơn vị đào tạo vànghiên cứu”, trường đào tạo kĩ sư (nằm trong
hệ thống trường lớn của Pháp) ENSIP, cácviện (Institut).
Hiện nay trường có:
•

24 000 sinh viên và 3 000 nhân viên

•

14 UFR, école và instituts và 45 trung tâm thí nghiệm (Laboratoires)

Khu vực Futuroscope: Là khu Campus lớn và hiện đại, khu vực này có hai trường thuộc hệ thống
trường lớn của Pháp :
Ecole nationale superieure de mecanique (ENSMA)
Trang web: www.ensma.fr
Trường là một trong những trường kĩ sư hàng đầu ở Pháp trong công nghiệp hàngkhông, không
gian, giao thông, cơ khí và năng lượng.
Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCM)
Trang web trường: www.escem.fr
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C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

Nhà ở : Hệ thống kí túc xá đại học do CROUS quản lý ở Poitiers khá nhiều và thường rẻ hơn nhà
thuê bên ngoài. Các bạn sinh viên học ở Université de Poitiers thường ở trong các résidenceCrous
như Descartes, Marie-Curie, Rabelais. Các bạn học ở ENSMA thì có các résidence như : Gémini,
Eolia, Altair.
Thuê nhà ở ngoài: khá nhiều bạn sinh viên thuê trọ ở ngoài các khu kí túc xá, tuy vậy thủ tục thuê
nhà khá phức tạp, thường cần có người bảo lãnh.
Một số trang web tìm nhà ở Poitiers :
CROUS Poitiers : www.crous-poitiers.fr Habitat 86 : www.habitat86.fr/
Logiparc : www.logiparc.fr/Leboncoin : www.leboncoin.fr/annonces/offres/poitou_charentes
Tiền trợ cấp nhà ở sinh viên (Aide au logement étudiant): do cơ quan CAF cấp, làm hồ sơ trên mạng
tại website: www.caf.fr (mục «étudiant/aide au logement»). Sinh viên thuê nhà trong kí túc xá có
thể làm hồ sơ CAF thông qua ban quản lý kí túc xá.
Đi lại: Việc đi lại ở Poitiers bằng phương tiên công cộng khá thuận tiện với hệ thống bus Vitalis
gồm 15 tuyến nối trung tâm thành phố với các khu vực lân cận. Đặc biệt, sinh viên dưới 26 tuổi
mua thẻ bus tháng hoặc thẻ bus năm được giảm giá 50% so với giá thông thường.
Website bus: www.vitalis-poitiers.fr/
Xin OFII hay titre de séjour : Hội sinh viên sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn sinh viên mới sang
làm thủ tục OFII và titre de séjour.
Mở tài khoản ngân hàng : hiện tại, Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers có ký thỏa thuận đối
tác với ngân hàng LCL tại Poitiers. Sinh viên Việt Nam mở tài khoản ngân hàng tại LCL Poitiers sẽ
được LCL Poitiers tặng 30€, miễn phí quản lý tài khoản trong năm đầu tiên. Ngoài ra, sinh viên
dưới 30 tuổi sẽ được mua bảo hiểm nhà với mức phí 1€/năm cho năm đầu tiên. Sinh viên cũng
được hỗ trợ vay 1000€ không lãi suất trong 1 năm.
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REIMS
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Reims

Là thủ phủ chính của vùng sản xuất Champagne lớn nhất nước Pháp (vùng Champagne – Ardenne).
Reims nằm cách Paris khoảng 150km và chỉ mất 45 phút đi tàu cao tốc TGV, là thành phố miền
Đông có vị trí quan trọng nằm trên trục giao thông chính nối thủ đô nước Pháp với các thành
phố miền Đông cũng như các nước khác trong khu vực Tây Âu như Đức, Bỉ, Hà Lan... Đến Reims,
các bạn không thể nào bỏ qua Nhà thờ lớn Reims (Notre Dame de Reims) tọa lạc tại trung tâm
thành phố, được UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa thế giới vào năm 1991 không chỉ
bởi nghệ thuật kiến trúc độc đáo được xây dựng từ thế kỉ XIII mà còn bởi đây là nơi cử hành lễ
đăng quang của các hoàng đế nước Pháp.
Được xem là một thành phố vệ tinh của Paris, trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu
tư, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng ở Reims ngày càng phát triển với hệ thống Bus – Tram
trong nội đô cùng với 2 nhà ga đường sắt SNCF giúp kết nối Reims với các thành phố trên toàn
nước Pháp, phục vụ cho việc đi lại, sinh hoạt của 200.000 dân nơi đây.
2.

Chi hội sinh viên tại Reims

Hội sinh viên tại Reims được thành lập vào ngày 26/11/2011 với tên là AEVReims (Association des
Étudiants Vietnamiens à Reims) và trực thuộc Hội SV Việt Nam tại Pháp (UEVF). Năm học 2012-2013,
AEVReims vui mừng đón thêm gần 15 SV mới, hiện nay Hội có gần 30 thành viên gồm sinh viên,
thực tập sinh, thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo các ngành đào tạo ở trường Đại học tổng hợp Reims
Champagne - Ardenne với các chuyên ngành: kinh tế - tài chính, hóa học, sinh học, cơ học, xây
dựng, tự động hóa…
Tuy mới thành lập, được sự giúp đỡ của các tổ chức, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các bạn
sinh viên, BCH AEVReims đã tổ chức thành công các hoạt động thường niên như sau:
-

Đại hội AEVReims lần thứ nhất diễn ra ngày 26/11/2011: Đại hội đã thành lập ra Hội
Sinh viên tại Reims (AEVReims) nhằm bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ cho các bạn SV tại
Reims trong học tập và cuộc sống.

-

Chương trình Tết Nguyên Đán: Bao gồm các hoạt động Ẩm thực Việt Nam (giới thiệu
các món ăn truyền thống trong ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc) được đông đảo các
bạn SV hưởng ứng, bạn bè quốc tế đánh giá cao (được CROUS và Trường tài trợ); chương
trình Ca nhạc mừng xuân đêm Giao thừa và tổ chức đi chùa trong ngày 1 Tết.

-

Tham gia Ngày hội Sinh viên quốc tế: Với các hoạt động Ẩm thực và Trò chơi thu hút
được sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên và để lại ấn tượng lớn với bạn bè
quốc tế.

-

Tổ chức đón sinh viên mới dịp đầu năm học: HSV đã tổ chức đón nhiều bạn sinh viên
mới đến tại sân bay, ga TGV và hướng dẫn các bạn làm thủ tục ban đầu như đăng kí
nhà, tìm nhà, mở tài khoản ngân hàng...
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Đại hội AEVReims lần thứ nhất

Đại hội AEVReims lần thứ hai

Email: aevreims@gmail.com
Facebook: Etudiants Vietnamiens Reims
Lê Anh Tuấn: leanhtuan@wru.vn

ĐT: 00 33 6 95 34 62 99

Trần Công Danh: danhtran198@gmail.com

ĐT: 00 33 6 50 01 49 66

Nguyễn Lương Thiện: luongthien140686@gmail.com

ĐT: 00 33 6 40 66 40 11

B.

Hệ thống trường Đại học tại Reims Champagne – Ardenne:


Đại học tổng hợp Reims (Université de Reims Champagne - Ardennne)

Được chính thức thành lập từ năm 1548, các hệ đào tạo của trường gồm: đại học, cao đẳng, học
nghề, thạc sĩ, tiến sĩ với 21.191 sinh viên. Hiện nay trường có hệ thống đào tạo gồm 8 chuyên
ngành đào tạo (Unité de Formation et de Recherche) chia thành 3 Facutés và một số trường đào
tạo thành viên cũng như các cơ sở liên kết đào tạo tại các thành phố khác trong vùng như Troyes,
Charleville-Mézzières, Chalon en Champagne, Chau-mont.


Université de Reims Champagne - Ardenne:www.univ-reims.fr

8 UFR (Unité de Formation et de Recherche)
IUT de Reims Chalon Charleville: www.iut-rcc.fr
IUT de Troyes (thuộc quản lí của Université de Reims Champagne – Ardenne): www.iut-troyes.univreims.fr
École Supérieure d’Ingénieur de Reims: www.esiec.fr


Le groupe ReimsManagement School (RMS): www.reims-ms.fr

Với hệ thống đào tạo đa dạng từ BAC+2 đến BAC+5, ngoài ra trường còn có những chương trình
hợp tác đào tạo quốc tế, như chương trình đào tạo quản lí quốc tế (2 năm tại Reims và 2 năm ở
nước ngoài).


École Supérieure d’Art et Design:www.esad-reims.fr

ESAD Reims cung cấp những khóa đào tạo cho sinh viên theo chu kì 3 năm hay 5 năm trong các
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chuyên ngành nghệ thuật hoặc thiết kế. Sau khóa học 3 năm sinh viên có thể đạt được Diplôme
National d’Arts Plastiques (DNAP), hoặc 5 năm với văn bằng Diplôme Supérieur d’Expression Plasticque (DNSEP).


3.4. Hệ thống đào tạo khác:

Ngoài ra ở Reims cũng có nhiều hệ thống chương trình đào tạo khác ở các lĩnh vực âm nhạc, thể
thao, du lịch, khách sạn… Các bạn có thể tham khảo trong trang web: www.ville-reims.fr/fr/enseignementsuperieur/enseignement-superier/

C.

Cuộc sống tại Reims

Hệ thống ký túc xá nằm gần khuôn viên của trường rất thuận tiện cho việc đi lại, học tập và sinh
hoạt. Tại đây có trung tâm thể dục thể thao giành riêng cho sinh viên. Các bạn có tham khảo
thông tin nhà ở và thủ tục đăng ký nhà tại trang web:
www.crous-reims.fr/logement/logements-a-reims/cites-universitaires-copie-1/
Đi lại trong thành phố chủ yếu dùng phương tiện công cộng Bus và Tram rất tiện lợi.
Giá tiền thuê phòng ở ngoài khoảng từ 250-350 euros/1 tháng trước CAF. Ăn uống chi tiêu một
tháng bao gồm cả tiền nhà khoảng 350-450 euros.
Tổ chức CROUS ở Reims có rất nhiều hoạt động ngoại khóa giúp cho sinh viên tìm hiểu về lịch sử
của Reims cũng như các vùng của Pháp và một số nước trong liên minh châu Âu.
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RENNES
A. Giới thiệu chung
1.

Thành phố Rennes

Được biết đến là thành phố lớn thứ 10 của nước Pháp, Rennes luôn là điểm đến của du khách
trong nước và quốc tế. Cùng với chất lượng cuộc sống được đánh giá cao, kết hợp với hàng loạt
các hoạt động văn hóa, du lịch đa dạng, Rennes xứng đáng là thủ phủ của vùng Bretagne. Chỉ
cách Paris 2 tiếng đi tàu cao tốc, đến Rennes chúng ta có thể đi thăm hàng loạt các địa điểm du
lịch nổi tiếng quốc tế: biển Saint-Malo, vịnh Mont Saint Michel, hay đường bờ biển Morbihan, vịnh
Côte d’Emeraude,… và còn rất nhiều địa danh khác nữa.
Với khí hậu mát mẻ, quanh năm ôn hòa, Rennes được biết đến là một trong những vùng đứng
đầu về sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm từ sữa động vật. Đến với Rennes, chúng ta có thể
khám phá một phong cách ẩm thực độc đáo, nổi tiếng với món bánh Crêpe, hay hương vị thơm
dìu diu của bột bánh Galette,…và đặc biệt là khó có thể quên được mùi vị đặc trưng của những
chai Cidre.
2.

Chi hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Rennes (SVRennes)

Với sự ra đời của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) vào ngày 26/3/2004, cũng trong năm này,
SVREN (SVREN là Sinh Viên tại Rennes) đã chính thức được thành lập và trở thành một Chi hội thành
viên của UEVF vào ngày 23/10/2004. SVREN hiện nay đã và đang từng bước hòa nhịp với các Chi
Hội SV Việt Nam trên toàn nước Pháp thông qua các hoạt động chung của UEVF cùng bắt tay xây
dựng UEVF vững mạnh. SVREN được thành lập và hoạt động dựa trên sự tham gia tự nguyện của
các sinh viên và lưu học sinh tại Rennes, không đại diện cho một tổ chức chính trị nào, không vì
mục đích tài chính và cũng không giới hạn thành viên tham gia.
3.

Các hoạt động thường niên

Ngoài những thời gian học tập vất vả, chúng ta không thể bỏ qua các hoạt động thường niên sôi
nổi, mang tinh thần gắn kết hòa nhập của SVREN
-

Đón tiếp và gặp gỡ sinh viên mới sang – tháng 9. Bầu BCH nhiệm kì mới – tháng 10.

-

Tham gia hội thao, giao lưu các hoạt động của các chi hội thành viên UEVF

-

Đại hội thể thao mùa đông tại Rennes – tháng 12.

-

Chương trình Tết Nguyên Đán – tháng 1 và tháng 2.

-

Tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 08/03.

-

Bữa tiệc chia tay năm học – tháng 5.

4.

Thông tin liên lạc

-

Trang web: www.svren.org

-

Mạng xã hội www.facebook.com/groups/svren/

-

Diễn đàn sôi nổi với mọi điều bạn cần biết tại đây : www.forum.svren.org/
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-

Mailing list: svren@yahoogroups.com. Để đăng ký trở thành “thành viên”, bạn hãy gửi
một email tới BCH-SVREN@yahoogroups.com kèm theo các thông tin: Tên, Năm sinh,
Trường học hoặc Nghề nghiệp, Điện thoại…

-

Ngoài ra các bạn cũng có thể gửi thông tin trực tiếp đến địa chỉ của các thành viên
ban chấp hành BCH-SVREN@yahoogroups.com

Các trường đại học

Với những điều kiện thuận lợi mà thiên nhiên và con người mang lại, Rennes trở thành nơi thu
hút nhiều sinh viên nhất của khu vực phía Tây nước Pháp. Với 2 trường đại học l’Université de
Rennes 1 và L’Université de Rennes 2, và đặc biệt là sự có mặt của 1 trong 5 trường kĩ thuật nổi
tiếng nhất nước Pháp INSA de Rennes.
1.

Trường đại học Rennes 1 – L’Université de Rennes 1

Năm 2010/ 2011, trường có tổng số 24623 sinh viên với 219 hình thức và chuyên ngành đào tạo
(www.univ-rennes1.fr ). Trường được chia thành các khu học xá như sau :
Khu học xá (campus Beaulieu) Beaulieu
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Rennes : www.iutren.univ-rennes1.fr
Ngành học: Info – Electroniques, Mathématiques, Philosophies, Sciences de la vie et de l’environnement, Sciences et propiétés de la matière, Ecole supérieur d’ingénieurs de Rennes
Campus Villejean
Faculté de Medecin, Faculté de Chirurgie Dentaire, Faculté de Pharmacie de Rennes
Campus Centre
Các ngành học: Faculté de Droit et de Science Politique, Faculté des Sciences économiques, Institut de Gestion de Rennes, Institut de Préparation à l'Administration Générale
Lannion: IUT de Lannionwww.iut-lannion.fr/
Saint-Brieuc: IUT de Saint-Brieuc www.iutsb.univ-rennes1.fr/
Saint-Malo: IUT de Saint-Malo www.iutsm.univ-rennes1.fr/
2.

Trường đại học Rennes 2 – l’Université de Rennes 2

Langues, Ressources humaines, Sciences sociales, Activités physiques et sportives, Arts, lettes,
communications
3.

Trường INSA de Rennes – Institut national des sciences appliquées

Được thành lập từ năm 1966, INSA de Rennes là trường đào tạo kĩ sư lớn nhất của vùng Bretagne.
Gần 99% số lượng sinh viên được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp ít nhất 6 tháng, là kết quả có thể
khẳng định vị trí của trường INSA de Rennes trong hệ thống các trường đào tạo kĩ sư tại Pháp.
Trang web www.insa-rennes.fr/
4.

Trường Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes : www.ensc-rennes.fr
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Thông tin hữu ích

Đi lại : Với một đường tàu điện ngầm, và tần suất giờ bus liên tục đa giúp cho việc đi lại di chuyển
ở Rennes thực sự dễ dàng và thuận tiện. Tất cả các tuyến bus và tàu điện ngầm cũng như giờ
chạy chúng ta đều có thể dễ dàng tìm thấy trên : www.star.fr/
Nhà ở : Mọi thông tin về đăng kí và nộp hồ sơ nhà CROUS có thể xem tại : www.crous-rennes.fr/
Thủ tục hành chính : Mọi thông tin chi tiết, các điều kiện cũng như là quyền lợi mà các sinh viên
được hưởng đều được nêu rất rõ và chi tiết trên www.svren.org/. Ngoài ra, đừng ngần ngại, hãy
liên lạc trực tiếp với chi hội sinh viên Việt Nam tại Rennes với các hình thức liên lạc đã được nêu
ở trên, Rennes luôn chào đón các bạn.

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
Website: www.uevf.org

102

ROUEN

ROUEN
A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Thành phố Rouen

Cách Paris 120 cây số về hướng Tây Bắc, thành phố Rouen là thủ phủ
của tỉnh Seine Maritime và vùng Haute-Normandie với dòng sông
Seine thơ mộng chảy qua. Hiện nay, với hơn 600.000 dân, vùng đô thị
Rouen (Agglomération de Rouen) xếp thứ 9 nước Pháp về mật độ dân
số. Mặc dù bị tàn phá nhiều trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Rouen
vẫn may mắn giữ được nhiều nét cổ kính với những ngôi nhà cổ, những tượng đài kỷ niệm, đồng
hồ thiên văn Gros-Horloge, quảng trường Vieux Marché, tháp Jeanne d’Arc...
Rouen có nhiều lễ hội truyền thống nổi tiếng được tổ chức dọc bên bờ sông Seine.Hội chợ SaintRomain (Foire Saint-Romain), được tổ chức hàng năm từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11, cũng là
sự kiện văn hóa-du lịch có sức thu hút rất lớn của Rouen. Rouen cũng là thành phố của giáo dục,
với hệ thống các Grande Ecole và trường Đại học (Université), đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có
chất lượng, thu hút hơn 40.000 sinh viên.
Website về các sự kiện ở Rouen: www.rouen.fr
2.

Hội sinh viên Việt Nam tại Rouen

Hội sinh viên Việt Nam tại Rouen (UEVR) ra đời trên cơ sở đại hội
thành lập hội được tổ chức ngày 29/10/2011. Hiện tại, Hộilà đại
diện chính thức của sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập
và làm việc tại Rouen. Mục đích của Hội là tạo thuận lợi cho việc
hội nhập của các sinh viên Việt Nam tại Rouen cũng như tăng
cường những trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao với các
cộng đồng sinh viên khác ở Pháp. Với tôn chỉ trên, hàng năm Hội
luôn cố gắng duy trì và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các sinh viên Việt Nam như : BBQ
chào đón sinh viên mới, chương trình văn nghệ chào đón năm mới và Tết cổ truyền, tham gia
đóng góp tiết mục trong tuần lễ đa văn hóa tại Đại học Rouen, tổ chức thi đấu thể thao giữa các
sinh viên VN tại Rouen, giao lưu thể thao giữa sinh viên VN tại Rouen và cộng đồng sinh viên VN
tại các thành phố khác, tổ chức 1 số chuyến tham quan, du lịch, trong điều kiện cho phép, để
tăng sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa các sinh viên VN tại Rouen.
Thông tin liên hệ UEVR – Hội sinh viên Việt Nam tại Rouen:
Page Facebook: www.facebook.com/SINHVIENUEVR
Group Facebook: www.facebook.com/groups/vnese.msa.rouen/
Email: rouen@uevf.org, svrouen@gmail.com

UEVF - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP
103

SỔ TAY DU HỌC PHÁP 2013

ROUEN

B.

Các trường đào tạo tại Rouen

Đại học Rouen (Université de Rouen),www.univ-rouen.fr/
Được thành lập từ năm 1966, Đại học Rouen là trường đại học đa ngành, gồm 6 khoa (UFR de Lettres et Sciences Humaines, UFR de Sciences de l'Homme et de la Société, UFR de Droit, Sciences
Economiques et Gestion, UFR de Médecine et Pharmacie, UFR de Sciences et Techniques, UFR de Sciences du Sport), 4 học viện (IUT de Rouen, IUT d'Evreux, IAE, IPAG), 1 trường đào tạo giáo viên (IUFM
de Haute-Normandie) và khoảng 50 trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo Tiến sĩ. Hiện nay,
Đại học Rouen đang đào tạo hơn 24000 sinh viên, trong đó có khoảng 2300 sinh viên nước ngoài,
trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. Nhiều trung tâm nghiên cứu của Đại học Rouen
là thành viên của trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và có sự kết nối khá chặt
chẽ với các trung tâm nghiên cứu của Đại học Caen, Đại học Le Havre.
Các trường khác :
INSA Rouen, www.insa-rouen.fr/: INSA Rouen là một trong 5 trường lớn đào tạo kỹ sư thuộc
mạng lưới INSA (Institut National des Sciences Appliquées).INSA Rouen thuộc hệ thống trường lớn
(Grande Ecole),trường công nên INSA Rouen cóhọc phí rất rẻ như tất cả các trường công khác,
nhưng vì là trường lớn nên việc tuyển chọn rất gắt gao. Trường gồm 7 khoa chính : Génie Mathématique, Génie Civil et Constructions Durables (campus ở Le Havre), Chimie et Procédés, Énergétique et Propulsion, Mécanique, Architecture des Systèmes d'Information, Maîtrise des Risques
Industriels et Impacts sur l'Environnement.
ESIGELEC, www.esigelec.fr/: Cùng tọa lạc tại Saint-Etienne-du-Rouvray, bên cạnh INSA Rouen,
ESIGELEC (École Supérieure d'Ingénieurs généralistes) cũng là trường đào tạo kỹ sư hàng đầu của
Rouen. Tuy nhiên, ESIGELEC là trường tư, được quản lý bởi Phòng thương mại và công nghiệp
Rouen, có mức học phí cao hơn các trường công.
Rouen Business School, www.rouenbs.fr/: là trường tư, được quản lý bởi Phòng thương mại và
công nghiệp Rouen. Tuy mức học phí khá cao, Rouen Business School là một trong những trường
thương mại hàng đầu của Pháp và Châu âu. Hiện nay, trường có liên kết với trung tâm CFVG của
Việt Nam và hàng năm tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam sang học 1 năm trong các chương
trình Thạc sĩ liên kết giữa Rouen Business School và CFVG.
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSA Normandie),
www.rouen.archi.fr/: là một trong 20 trường Kiến trúc công lập của Pháp.Hiện nay, trường có ký
thỏa thuận hợp tác, trao đổi với trường Đại học kiến trúc Hà Nội trong khuôn khổ filière FAP (Formation Architecture Paysage). Website của trường :
Conservatoire de Rouen, www.conservatoirederouen.fr/: đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc, sinh
viên có thể theo học các lớp đào tạo thanh nhạc, khiêu vũ, sân khấu…ở Nhạc viện Rouen. Trong
lĩnh vực âm nhạc, Université de Rouen có các chương trình đào tạo về âm nhạc học (Musicologie)
ở cấp độ Cử nhân (Licence)và Thạc sĩ(Master).
École Régionale des Beaux-Arts – ERBA, www.apparaitre-erba-rouen.blogspot.fr :Các sinh viên
yêu thích mỹ thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc) có thể ghi danh thi tuyển vào trường này.
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Nhà ở: Kí túc xá đại học do CROUS quản lý thường rẻ hơn thuê nhà bên ngoài (Email : liên hệ
CROUS về nhà ở : logement@crous-rouen.fr). INSA Rouen cũng có hệ thống ký túc xá riêng và ưu
tiên cho sinh viên nước ngoài học tại trường. Một số website tìm thuê nhà bên ngoài : www.crijhaute-normandie.org (mục «annonces/logement»), www.crous.rouen.fr (mục «logement chez le particulier»), www.pap.fr.
Tiền trợ cấp nhà ở sinh viên (Aide au logement étudiant): do cơ quan CAF cấp, làm hồ sơ trên
mạng tại website : www.caf.fr (mục «étudiant/aide au logement»). Sinh viên thuê nhà trong kí túc
xá có thể làm hồ sơ CAF thông qua ban quản lý kí túc xá.
Đi lại: Việc đi lại ở Rouen bằng phương tiên công cộng khá thuận tiện với hệ thống métro và bus
rộng khắp nối trung tâm thành phố với các khu vực lân cận. Đặc biệt, sinh viên dưới 26 tuổi có
thể mua thẻ bus tháng hoặc thẻ bus năm được giảm giá 50% so với giá thông thường. Website
thông tin giờ bus, métro: www.tcar.fr/
Xin OFII hay titre de séjour: đa số các trường ở Rouen như INSA Rouen, Rouen Business School,
Université de Rouen…đều có hỗ trợ sinh viên về thủ tục.
Mở tài khoản ngân hàng: hiện tại, Hội sinh viên Việt Nam tại Rouen có ký thỏa thuận đối tác với
ngân hàng LCL Rouen. Sinh viên Việt Nam mở tài khoản ngân hàng tại LCL Rouen sẽ được LCL
Rouen tặng 40€, miễn phí quản lý tài khoản trong năm đầu tiên. Ngoài ra, sinh viên dưới 30 tuổi
sẽ được mua bảo hiểm nhà với mức phí 1€/năm cho năm đầu tiên.
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STRASBOURG
A. Giới thiệu chung
Thành phố lớn nhất miền Đông Bắc và đứng thứ 7 về dân số của nước Pháp, Strasbourg ngày nay
là đại diện của tình hữu nghị, tính đoàn kết và sự đa dạng không chỉ của nước Pháp nói riêng mà
còn của toàn thể châu Âu nói chung. Strasbourg – cầu nối giữa Pháp và Đức, giữa Đông và Tây –
được chọn là nơi đặt trụ sở của Hội đồng, Nghị viện và Nhân quyền châu Âu.
Sự kiêu hãnh của thành phố đến từ sự hài hòa lạ lùng của nhiều tầng văn hóa. Ngôi sao của ẩm
thực Alsace là những món thịt nguội làm thành phần cho những món ăn trứ danh như choucroute
và những bình rượu trắng làm từ nhiều giống nho khác nhau có thể phù hợp với khẩu vị của từng
người. Khí hậu Strasbourg mang tính bán lục địa : đông lạnh và nhiều tuyết, hè nóng và khô, nhiều
mưa và sương vào mùa thu.
Strasbourg được nối liền với Paris và Lyon bằng tàu TGV trong vòng dưới 2h30 (trong đó tuyến
Paris – Strasbourg là tuyến tàu chạy nhanh nhất thế giới tình đến năm2011), và các thành phố lớn
khác ở Đức, Thụy Sĩ, Luxembourg chỉ trong vòng trên dưới 2h.
Chợ Noel Strasbourg (hình bên), cổ nhất thế giới và nổi tiếng nhất nước Pháp, có từ năm1570 và
họp hàng nămtừ cuối tháng 11 đến đầu nămsau, bày bán rất nhiều vật dụng trang trí, thức ãn
mùa đông.
Giới thiệu chung về hội sinh viên Việt Nam tại Strasbourg (AEVS)
Hội sinh viên Việt Nam tại Strasbourg (AEVS) được thành
lập 17/11/2012 . Tuy mới chỉ thành lập chưa đầy một
năm nhưng AEVS đã và đang tổ chức nhiều hoạt động
phong phú cho các bạn sinh viên đang theo học tại
thành phố này như Tết Nguyên Đán - hoạt động lớn
nhất trong năm của hội sinh viên, quy tụ nhiều sinh
viên Việt Nam đang sống và theo học tại Strasbourg,
các kiều bào cũng như bạn bè quốc tế tham dự. AEVS
cũng tổ chức cuộc thi ảnh, pinic, BBQ nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên giao lưu gặp gỡ
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thể thao như đá bóng, tennis...
Facebook AEVS: http://www.facebook.com/pages/Association-des-Etudiants-Vietnamiens-AStrasbourg-AEVS/ và Email: hsvstrasbourg@yahoo.fr

B.

Các trường đào tạo

Thành lập từ thế kỉ 17, đại học Strasbourg với truyền thống lâu đời là các nôi đạo tạo nhiều nhân
tài của Pháp, Đức và quốc tế (nhà thơ Đức Goethe, cựu tổng thống Peru Fujimori hay tổng thống
Gruzia Saakachvili), đại học Strasbourg là chủ nhân của nhiều giải thưởng uy tín khác trong đó có
rất nhiều giải Nobel. UDS (tên viết tắt của ĐH Strasbourg) mang đến cho tân sinh viên rất nhiều
lựa chọn cho định hướng nghề nghiệp sau này :
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•

Mảng Khoa học xã hội – nhân văn – ngôn ngữ - nghệ thuật

•

Mảng Khoa học tự nhiên

•

Mảng Kinh tế - Luật – Quản lý – Chính trị

•

Mảng Y – Dược

Trên đây là những khoa ngành của ĐH Strasbourg và những Trường lớn (Grandes Ecoles) trực
thuộc. Mọi chi tiết mời các bạn vào tham khảo trang thông tin của trường : www.unistra.fr.
Strasbourg còn sở hữu 1 cơ sở INSA (Institut national des Sciences appliquées – Học viện kỹ thuật
áp dụng quốc gia : www.insa-strasbourg.fr/) với nhiều lựa chọn hướng nghiệp. Đặc biệt, INSA Strasbourg là một trong hai INSA ở Pháp (còn lại là Lyon) nhận đào tạo ngành Kiến trúc. Ngoài ra còn
có hệ thống những trường tư rộng khắp, góp phần làm đa dạng đời sống học tập của sinh viên
Strasbourg.
C.

Thông tin hữu ích

Nộp hồ sơ ứng tuyển: Trừ các trường hợp đặc biệt, phần lớn các khoa của đại học Strasbourg đều
thực hiện việc nộp hồ sơ ứng tuyển qua một hệ thống trực tuyến ARIA (từ khóa Google : ARIA Strasbourg). Cần thiết lập 1 tài khoản để đăng nhập vào hệ thống này và nộp hồ sơ ứng tuyển. Tài
khoản này sẽ gồm các thông tin về ứng viên (cá nhân, quá trình học tập,…) khá chi tiết và mất
thời gian, tuy nhiên với tài khoản này bạn có thể dùng để ứng tuyển rất nhiều khoa.Thời gian các
khoa mở cho ứng tuyển dao động từ khoảng đầu tháng 3 đến cuối tháng 5 (thời gian tham khảo
cho năm học 2012-2013), tuy nhiên việc tạo tài khoản CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ LÚC NÀO TRONG NĂM.
Sau thời gian sơ tuyển trên mạng, các khoa có thể sẽ yêu cầu nộp hồ sơ giấy để hoàn tất khâu
ứng tuyển, thông thường là cuối tháng 6.
Đi lại: Hệ thống giao thông công cộng ở Strasbourg thực sự là một điểm sáng với 6 tuyến tramway
phủ rộng khắp thành phố từ 5h sáng đến 0h30 ngày hôm sau và một hệ thống xe bus linh hoạt,
ít đình công và nhiều ưu đãi cho sinh viên (có thể giảm đến 75-90% phí vận chuyển nếu chứng
minh đầy đủ nguồn tài chính). Gare SNCF ở Strasbourg nằm ngay trung tâm thành phố, thuận
tiện cho việc di chuyển đến các thành phố trong và ngoài nước khác. Strasbourg sở hữu một sân
bay tầm trung. Thêm vào đó, sân bay quốc tế Frankfurt ở Đức có đường bay thẳng về Việt Nam
mang lại thêm một lựa chọn cho các bạn sinh viên.
Thẻ Bus/Tram giá rẻ: Strasbourg hỗ trợ chi phí đi lại cho người có thu nhập thấp giám đến 90%
giá vé thông thường thông qua Tarif solidaire (giá tương trợ). Để hưởng ưu đãi này, các bạn cần
đến các Centre socio-médical của các quartier tương ứng (list có thể tìm thấy tại guichet của SNCF
tại AGORA trong thời gian AGORA mở cửa tháng 9) để làm quotidien familial. Để làm giấy này các
bạn nên cầm theo từ VN 1 giấy chứng minh thu nhập (bảng lương của bản thân hoặc bố mẹ) có
xác nhận, dịch và công chứng.
Cuộc sống: Với 450-500 euro/tháng, bạn đã có thể chi trả tiền nhà và ăn uống vừa đủ. Kí túc xá
của CROUS tương đối nhiều, phân bố rải rác trên thành phố nhất là xung quanh khu vực đại học.
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Các loại phòng cũng thay đổi theo diện tích (9m2 đến lớn hơn), giá cả (90 euros đến 360 euros, đã
tính CAF). Ở các kí túc xá CROUS việc xin CAF rất dễ dàng vì kí túc xá sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều.
Phòng/nhà thuê riêng ngoài CROUS cũng có nhiều lựa chọn. Nhiều sinh viên Việt Nam thuê chung
một cãn hộ với 3, 4 phòng với giá khá dễ chịu (550-1000 euros chưa CAF cho một cãn hộ 3,4 phòng,
điện/nước có thể đã tính vào).
Có thể nói, chi phí sinh hoạt ở Strasbourg ngang bằng với các thành phố lớn khác của Pháp (trừ
Paris). Tuy nhiên, từ khi gia nhập đồng tiền chung euro, giá cả ở nước bạn Đức có phần thấp hơn
ở Pháp trên nhiều mặt hàng có chất lượng tương đương nên các bạn sinh viên Strasbourg thường
đi dạo ở Kehl (Đức) để mua sắm vào cuối tuần.
Về phần thủ tục hành chính, một điểm thuận tiện không thể bỏ qua cho các sinh viên nước ngoài
đến sinh sống và học tập ở Strasbourg chính là sự nhanh chóng và linh hoạt trong việc cấp Titre
de séjour. Bộ phận nhận và làm hồ sơ làm titre de séjour dành riêng cho sinh viên nước ngoài
nằm ngay trong khuôn viên đại học (tòa nhà Agora), do chính các sinh viên nước ngoài được Tòa
thị chính tuyển dụng, vì vậy không tồn tại những khó khãn khi phải xếp hàng rồng rắn chờ đến
lượt. Việc lấy hẹn, nộp hồ sơ hay thay đổi, bổ sung hồ sơ được sắp xếp để có lợi tối đa cho sinh
viên. Nếu hồ sơ của bạn đầy đủ, titre de séjour sẽ được cấp cho bạn trong vòng tối đa 5-6 tuần kể
từ ngày nộp (récépissé sẽ là 2-3 tuần).
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội
1.

Giới thiệu chung về thành phố Toulouse

Nằm gần rặng núi Pyrénées, giáp ranh giữa biển Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải, được bao
bọc bởi nhiều hồ và núi, là trung tâm đại học lớn thứ 2 ở Pháp (sau Paris), Toulouse được biết đến
bởi sự năng động của một thành phố trẻ. Các hoạt động văn hoá, sân khấu, nhạc kịch thường
xuyên được tổ chức. Nơi đây còn là thủ phủ của ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ của châu
Âu và là một trong những trung tâm khoa học, công nghệ cao hàng đầu nước Pháp như : Điện,
Điện tử, Tin học, Tự động hoá, Khoa học vật liệu, Công nghệ sinh học, Cơ học và cấu trúc lỏng,…
Toulouse có tới 120000 sinh viên học tập và nghiên cứu (chiếm 15% dân số của thành phố),
chia đều cho 4 trường đại học và 12 “Grande Ecoles” với hơn 7000 nhà nghiên cứu và 250
phòng thí nghiệm.
2.

Giới thiệu chung về hội SVVN tại Toulouse - AEVTl

Tết Nguyên đán: Đây được xem là một trong những hoạt động quan trọng và quy mô nhất của
hội SV Việt Nam tại Toulouse, thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn SV, các kiều bào VN
đang sống và làm việc tại Toulouse, cũng như các bạn bè nước ngoài. Tết nguyên đán thường
được tổ chức vào dịp cuối tháng 1, đầu tháng 2.
Gặp gỡ sinh viên đầu năm học - Tuần lễ Đón tiếp sinh viên mới: Vào dịp đầu năm học mới, trong
tuần cuối tháng 9 đầu tháng 10, hội SVVN tại Toulouse thường tổ chức một buổi gặp gỡ các bạn
SV mới nhằm giaolưu gặp gỡ giữa các bạn SV, các kiều bào đã và đang học tập tại Toulouse.
Các hoạt động vãn nghệ, thể thao, dã ngoại
Để giảm những giây phút căng thẳng khi làm việc, sự mệt mỏi của các kỳ thi thì hội SV Việt nam
tại Toulouse thường xuyên tổ chức một số hoạt động văn nghệ, thể thao như: bóng đá, bóng bàn,
tennis, …cho tất cả các bạn sinh viên, hoạt động đều đặn cuối mỗi tuần dưới sự quản lí của AEVTL
và chủ tịch CLB.
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Truyền thông của chi hội
Nguyễn Vãn Thiết – Chủ tịch Hội SV VN tại Toulouse (nvthietiae@yahoo.com hoặc
thietnisf@gmail.com)
Website của AEVTl: www.aevtl.fr/ ; Facebook: Aevtl Toulouse;
Ban chấp hành AEVTl: bch.aevtl@yahoo.fr

B.

GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI TOULOUSE

Trường đại học Toulouse 1 (Université ToulouseI Capitole)
Được thành lập vào năm 1229 là một trong những trường đại học có truyền thống lâu đời nhất
Châu Âu và thứ 2 tại Pháp sau đại học Sorbonne. Website: www.ut-capitole.fr
Trường đại học Toulouse 2 (Université de ToulouseLeMirail)
Đào tạo tất cả các văn bằng, từ đại học đến tiến sĩ. Các ngành đào tạo nổi tiếng của trường gồm
có: Nghệ thuật, văn thư lưu trữ và ngôn ngữ; Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học, Công nghệ
và Sức khỏe. Website: www.univ-tlse2.fr
Trường đại học Toulouse 3 (Université Toulouse Paul Sabatier)
Là trường đại học chủ yếu vào đào tạo các ngành: Khoa học chính xác, khoa học đời sống và sức
khoẻ, khoa học nhân văn và xã hội, kĩ thuật và thể thao. Website: www.ups-tlse.fr
Học viện khoa học ứng dụng quốc gia (Institut Nationaldes Sciences Appliquéesde Toulouse - INSA)
Là một trong hệ thống 5 truờng INSA của Pháp, INSA Toulouse tập trung chủ yếu đào tạo kĩ sư,
đa dạng ở các ngành nghề. Website: www.insa-toulouse.fr
Học viện hàng không và không gian (Institut Supérieurdel 'Aéronautiqueetdel' Espace-ISAE)
Là trường đào tạo chủ yếu về lĩnh vực trong ngành hàng không với các văn bằng đào tạo: Trường
đào tạo từ bậc Kĩ sư, Master đến Tiến sỹ. Website: www.isae.fr
Trường Bách khoaToulouse (Institut National Polytechniquede Toulouse)
Là trường đào tạo đa ngành từ bậc học Kỹ sư cho đến Tiến sỹ. Website: www.inp-toulouse.fr

C.

THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN

Ði lại và vấn đề nhà cửa
Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin đã có trên trang Web của Hội hoặc gửi mail trực
tiếp đến Ban chấp hành hội sinh viên: bch.aevtl@yahoo.fr
Thủ tục hành chính
-

Mở tài khoản ngân hàng

Ở Toulouse bạn có thểm ở tài khoản tại bất cứ ngân hàng nào như: BNP Paris Bas (dịch vụ tốt, phí
dịch vụ cao tuy nhiên miễn 2 năm đầu cho sinh viên mở compte lần đầu tiên. Hiện tại BNP Paris Bas
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có liên kết và ký thỏa thuận hợp tác với AEVTL – tham khảo trên web http/aevtl.fr); LeCréditLyonnais
- LCL (dịch vụ bình thường, phí rẻ, cũng có ưu đãi cho sinh viên mở compte lần đầu); Banque Populaire (dịch vụ khá tốt, phí trung bình); Credit Agricole (dịch vụ khá tốt, chi phí rẻ)… Thường thì các
dịch vụ cơ bản của các ngân hàng là tương đương nhau vì họ phải cạnh tranhvới nhau. Việc chọn
ngân hàng nào là phụ thuộc vào yêu cầu của bạn, để lựa chọn bạn nên hỏi những bạn đã sống
lâu năm tại đó. Nếu bạn có thời gian cư trún gắn hơn 3 tháng, bạn cũng có thể liên hệ với ngân
hàng Caissesd 'Epargne (www.caisse-epargne.fr) hoặc LaPoste (www.laposte.fr)
-

Làm OFII

Sinh viên tại Toulouse OFII – 7Rue Arthur Rimbaud CS40310, 31203 TOULOUSE CEDEX 2, Mail:
toulouse@ofii.fr, Horaires:8h30-12h/13h30-17h.
-

Xin CAF

Nếu bạn ở trong KTX, hỏi acceuil về thủ tục sẽ rất đơn giản. Bạn chỉ cần vào trang web của CAF :
www.hautegaronne.caf.fr/, mục “Aideaulogemen tétudiant” để khai một hồ sơ xin trợ cấp tiền nhà,
Tới CAF theo địa chỉ ghi trên hồ sơ hoặc đến lấy hồ sơ hay nộp trực tiếp tại trụ sở của CAF: 24 rue
Riquet, 31000 Toulouse
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A. Giới thiệu chung về thành phố và chi hội sinh viên
Thành phố Tours
Được biết đến như cố đô của Pháp thế kỉ XV-XVI, thành
phố Tours được mệnh danh là "thành phố của lịch sử và
nghệ thuật" bởi sự phồn vinh về tài nguyên kiến trúc và
chứng nhân lịch sử. Thành phố Tours nằm ở phía Tây của
vùng Région Centre, là khu vực hành chính Indre et Loire,
bên bờ của sông Loire – dòng sông dài nhất nước Pháp.
Nằm trong vành đai hành trình lịch sử, Région Centre nói
chung và Tours nói riêng được bao quanh bởi các lâu đài
mang vẻ đẹp cổ kính, xa xưa với những câu chuyện về các đời vua chúa Pháp, như lâu đài Villandry
nổi tiếng với khu vườn lộng lẫy, lâu đài trên nước Chenonceau, lâu đài Amboise…
Thành phố Blois
Được thiên nhiên ưu đãi nằm trong vùng khí hậu lý tưởng, cùng với số dân chỉ khoảng 50 nghìn
người, Blois thực sự là một nơi lý tưởng cho những ai muốn thả hồn trong sự thanh bình. Bên
dòng sông Loire thơ mộng, Blois mang dáng vẻ cổ kính với phong cách kiến trúc hoàng gia, nổi
bật trong số đó là lâu đài Blois, được vua Louis XII xây dựng từ thế kỷ XIII.
Giới thiệu chung về chi hội
Được thành lập chính thức ngày 10/3/2012, chi hội sinh viên Việt Nam vùng Val de Loire với tên
gọi AEViVaL, bao gồm sinh viên hai thành phố Tours và Blois. Là chi hội mới thành lập còn non trẻ,
nhưng chi hội đã đề ra những phương hướng tích cực cho các hoạt động phát triển của hội trong
năm, đặc biệt là các hoạt động nhằm giúp đỡ sinh viên mới cũng như các thành viên của chi hội.
Hiện tại, chi hội sinh viên Việt Nam Tours-Blois lập ra ban chấp hành gồm 7 người nhằm duy trì
hoạt động của hội sinh viên tại hai thành phố. Các hoạt động thường niên của hội thể hiện tính
năng động, và sự đoàn kết của các bạn sinh viên Việt Nam đang sống và học tập tại hai thành
phố Tours – Blois như:
-

Tháng 9: Chào đón năm học mới, và các bạn SV mới sang

-

Tháng 10: Tổ chức tiệc nhẹ 20/10 cho các bạn nữ

-

Tháng 12: Tiệc Noel

-

Tháng 1- tháng 2: Tất niên - Tết cổ truyền

-

Tháng 3: Kỷ niệm ngày thành lập hội và 8/3 cho các bạn nữ

-

Tháng 4 - tháng 5: Tiệc BBQ, pique-nique vào hè nắng đẹp

-

Và nhiều các dự án hoạt động khác trực thuộc thành phố như Carnaval de Blois, Fête
Linguistique Internationale de Tours, partenariat avec Association Touraine-Vietnam
hoạt động bởi các người Pháp về hưu yêu Việt Nam, …
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Dựa trên phương hướng đã đề ra Hội sinh viên Việt Nam Tours- Blois tiến tới hoàn thành và duy
trì tốt các nhiệm vụ đề ra. Ngoài ra, hội còn hướng tới các hoạt động giao lưu với các hội sinh viên
lân cận trên tinh thần tham gia giao lưu học hỏi như:
-

Giải thi đấu thể thao Poitiers - Orléans - Tours - Blois,

-

Giải đá bóng NNB hàng năm do UEVF tổ chức tại Paris,

-

Cuộc thi Miss Xuân 2013 tổ chức bởi UEVF, tại Paris,

-

Cuộc thi nhiếp ảnh vùng Tây Bắc (Hội SVVN tại Pháp),

-

Và nhiều hoạt động nổi bật khác

Ban Chấp Hành chính thức của nhiệm kì 1 (2012-2013) gồm 7 thành viên, được phân công nhiệm
vụ cụ thể nhằm đảm bảo các hoạt động của hội:
Thông tin liên lạc của hội sinh viên Việt Nam Val de Loire
Email:

bch_aevival@googlegroups.com
aevival@googlegroups.com

Website : www.aevival.fr/
Facebook :

A.E Tours - Blois (nhóm mở)
AEViVaL (nhóm hoạt động của SV là thành viên của hội)

B.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Đi lại:

Phương tiện đi lại chủ yếu ở Tours và Blois là xe buýt. Hiện thành phố Tours đang hoàn thành công
đoạn cuối cùng của dự án xây dựng hệ thống tàu điện (tramway), công trình được triển khai xây
dựng năm 2010, và chính thức đưa vào hoạt động tháng 9 năm 2013.
Ga xe lửa / tàu siêu tốc (TGV) Tours và Blois đều nằm ở trung tâm thành phố, rất tiện lợi cho việc
đi lại. Nhiều tuyến xe buýt tại Tours và Blois, và sắp tới là hệ thống tàu điện, phục vụ và đáp ứng
đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân, với nhiều khung giờ trong ngày và đêm. Giá vé xe buýt tại
Tours: 1,35 € / lượt – tại Blois: 1,20 € / lượt.
2.

Nhà cửa



Nhà CROUS:



•

Tại Tours có 10 khu ký túc xá, và tại Blois có 3 kí túc xá thuộc quản lý của CROUS.
Các kí túc xá này được phân bố cạnh khuôn viên các khu trường học để tiện cho
việc đi lại của các bạn sinh viên.

•

Thông tin nhà và giá thuê nhà các bạn có thể tham khảo tại site web chính thức
của CROUS: www.crous-orleans-tours.fr/index.php

Nhà thuê ngoài: cả hai thành phố đều có các khu nhà tư nhân cho sinh viên thuê, nằm
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trong khu trung tâm hoặc gần trường học với mức giá dao động từ 250 € đến 360 €
với diện tích từ 14 – 20 m2 (chưa tính hỗ trợ nhà cho SV, trừ khoản trợ cấp này, bạn chỉ
phải trả từ 100 – 200 €)
Ngoài tiền thuê nhà, tiền ăn ở và sinh hoạt phí hàng tháng vào khoảng 100€ đến 150€/người.
Trang web hữu ích: www.adele.org/public/residence/residence_liste.php
3.

Thủ tục hành chính: làm OFII, xin CAF, mở tài khoản ngân hàng (địa chỉ, liên lạc)

Việc đầu tiên trong vòng ba tháng sau khi đến Pháp là bạn copy hộ chiếu và tất cả những trang
có đóng dấu kèm với tờ Demande d’attestation OFII mà Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đưa cho
bạn khi cấp visa, tất cả hồ sơ này bạn gửi đến văn phòng OFII gần nhà nhất (danh sách này Đại sứ
quán cũng sẽ đưa cho bạn) và đợi. Khoảng 1 tháng sau (có thể nhanh hoặc chậm hơn) bạn sẽ nhận
được Récépissé gửi qua bưu điện.
Sau đó bạn tiếp tục nhận được giấy gọi đến OFII để khám sức khỏe ở Orléans và làm các thủ tục
cần thiết trong vòng một buổi và dán thẻ lên passort của bạn. (những giấy tờ cần thiết được ghi
rất rõ ràng trong thông báo để bạn chuẩn bị). Năm đầu tiên bạn có thể sử dụng visa thay cho carte
de séjour vì vẫn còn trong thời hạn hiệu lực của visa. Các bạn cũng có thể tham khảo trước trên
trang web của Préfecture de l’Indre et Loire, giải thích rất rõ ràng cho từng trường hợp liên quan:
www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers
Đặc biệt lưu ý :
Về việc mở tàu khoản ngân hàng tại Tours và Blois, hội SVVN Tours-Blois đã đàm phán với ngân
hàng LCL, và ký được công văn thỏa thuận về lợi ích của SVVN khi mở tài khoản tại ngân hàng
này. Đặc biệt, theo thỏa thuận, bạn sẽ được tặng 50 € vào tài khoản của mình và hưởng giá ưu
đãi phí ngân hàng 1€/ năm (phí này thông thường khoảng 3 – 5 / tháng) và gói bảo hiểm nhà chỉ
với 1 € (Bình thường, bạn phải mua bảo hiểm nhà bắt buộc với giá từ 40€ - 80€). Mọi thông tin khi
mở tài khoản tại LCL, bạn nên liên hệ trực tiếp với Ban Chấp Hành hội để yêu cầu giúp đỡ và hướng
dẫn cụ thể để hưởng đầy đủ những ưu đãi cho sinh viên VN, theo thỏa thuận đã ký kết với AEViVaL.
Để được tư vấn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ Ban chấp hành hội Sinh viên VN tại Tours và Blois
AEViVaL:


Email BCH: bch_aevival@googlegroups.com hoặc bch@aevival.fr



Email thành viên BCH :

vtmmanu21085@yahoo.com (Anh Minh Thắng – chủ tịch)
cheryle12_ttn@yahoo.com (Chị Thanh Nga – Trưởng ban Đối Ngoại)
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A. Thành phố TROYES và chi hội SVTROYES
Troyes
Thành phố Troyes trực thuộc vùng Champagne-Ardenne, cách
Paris 160 km phía Đông Nam (1h30 đi tàu). Troyes là một thành
phố cổ với truyền thống dệt may và du lịch. Kiến trúc cổ từ
thời Phục hưng được bảo tồn và công nhận là di tích lịch sử,
thu hút nhiều khách du lịch ở Pháp và nước ngoài. Với truyền
thống dệt may, Troyes là như điểm tập kết của các cửa hàng
của các hãng thời trang lớn trên thế giới. Vào dịp hè, du khách
tụ họp về Troyes, trung tâm mua sắm lớn nhất nước Pháp, vừa
để du lịch vừa để mua sắm.
Hội sinh viên Việt Nam tại TROYES
SVTroyes (Association des Etudiants Vietnamiens à Troyes - Hội
Sinh viên Việt Nam tại Troyes) là một tổ chức của sinh viên Việt
Nam tại Troyes, với khoảng trên 50 thành viên, thành lập
tháng 11/2009 và chính thức là một chi hội trực thuộc UEVF
(Union des Etudiants Vietnamiens en France) vào tháng
11/2011. Với sự ra đời của SVTroyes, rất nhiều hoạt động hữu
ích dành cho sinh viên tại Troyes được tổ chức nhằm đem lại
đời sống tinh thần cho sinh viên tại đây, cũng như giới thiệu
Việt Nam với sinh viên quốc tế, giúp đỡ các sinh viên mới đến, tham gia các hoạt động thể thao
ở Troyes (bóng đá, roller, cầu lông,…), các hoạt động tình nguyện do các trường Đại học ở Troyes
tổ chức.
Các hoạt động tiêu biểu của chi hội
Hàng năm, SVTroyes tổ chức các hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ
giữa các sinh viên, trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống xa nhà. Một số hoạt động
nổi bật của chi hội SVTroyes:


Chào đón và giúp đỡ các sinh viên mới



Họp mặt đón Tết nguyên đán



Các buổi liên hoan vào các ngày lễ lớn ở Pháp



Các phong trào thể thao



Giới thiệu nhà ở cho các sinh viên.



Tham gia vào các hoạt động tình nguyện tại thành phố Troyes.
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Thông tin liên hệ
Nguyễn Danh Ngọc : danh_ngoc.nguyen@utt.fr / Thái Thanh Hải: thanh_hai.thai@utt.fr
Website của hội: www.svtroyes.com / Mailing list: svtroyes-info@googlegroups.com
Facebook Group: www.facebook.com/groups/223630711012388/

B.

Các trường đào tạo tại TROYES

Université de Technologie de Troyes (UTT)
Đại học Công nghệ Troyes (UTT) được thành lập năm 1994, là một trường mới nằm trong hệ thống
các trường lớn về đào tạo kỹ sư. Với sự phát triển nhanh chóng, UTT là một trong những trường
có cơ sở thiết bị tốt và nằm trong các tốp các trường đại học tại Pháp về đào tạo Ingénieur. UTT
có liên kết đặc biệt với các trường đại học ở Việt Nam (Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Bách
Khoa TP. HCM), TP. Đà Nẵng, Bộ GDĐT, .. Hiện tại có khoảng trên 40 sinh viên Việt Nam đang theo
học các chương trình (Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ) tại UTT. Một số ứng viên học thạc sỹ có thể có cơ hội
nhận được học bổng (bourses régionales, Eiffel,…).
IUT de Troyes, www.iut-troyes.univ-reims.fr/ : Là viện công nghệ trực thuộc trường đại học Reims
(Université de Reims). Nằm bên cạnh trường UTT. Hệ đào tạo chính của trường là DUT (Diplôme
Universitaires de Technologie), Licences professionnelles, DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires).
Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Troyes (ESC) : Groupe ESC de Troyes, được thành lập
năm 1992, là trường mới nhất trong hệ thống các trường đào tạo thương mại (Groupe ESC). Hiện
nay, trường gồm hơn 1600 sinh viên đang theo học các chuyên ngành khác nhau về kinh tế. Với
các ngành chính như : Quản lý, du lịch, Thiết kế và nghệ thuật ứng dụng, Quản lý thể thao, thành
lập doanh nghiệp, Quản lý giáo dục, ESC Troyes phát triển các lĩnh vực có giá trị kinh tế cao.
INBA (Ecole International de Management) : đào tạo chuyên ngành về Quản lý quốc tế. Sau thời
gian học, sinh viên có khả năng làm việc trong các lĩnh vực : tào chính quốc tế, maketing, nhân sự
….. Sinh viên có thể tiếp tục chương tr.nh tạo nhiều nước ở châu Âu và Bắc Mỹ.
EMVOL (Ecole International de Tourisme),get-formation.fr/: trường Du lịch quốc tế gồm 2
chương trình là cử nhân và thạc sĩ. Cử nhân (thời gian đào tạo 3 năm) : Trong thời gian đào tạo,
sinh viên được trang bị đầy đù kiến thức về kinh tế và xã hội …Thạc sĩ (thời gian 5 năm) : Sau khi
kết thúc chương trình, sinh viên nhận bằng Master 2 về hướng dân viên du lịch.

C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

Nhà ở: Chất lượng cuộc sống ở Troyes khá ổn định, chi tiêu bình thường đối với 1 SV dao động
khoảng 400-500E/tháng. Giá thuê nhà dao động khoảng 300E/người (chưa tính tiền hỗ trợ nhà ở
CAF): CROUS, ADPS, Appartement, Maison, etc.Các thủ tục hành chính OFII, CAF, Banque…các
trường tại Troyes luôn có một bộ phận chuyên đảm trách hỗ trợ sinh viên quốc tế về giấy tờ.
Đi lại : Train: đối với các bạn SV mới qua, sau khi xuống sân bay tại Paris, có thể bắt tàu RER B tới
Gare de l’Est rồi bắt tàu về Troyes, đi khoảng 1h30 sẽ đến Gare de Troyes.
Đối với sinh viên UTT, vào đầu các học kỳ có sinh viên quốc tế mới đến, Pole international của
UTT đều có bố trí người đón các sinh viên mới.
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A. Giới thiệu chung về thành phố Angers
Angers là thành phố nằm trong vùng Pays de la Loire, phía Tây Bắc
nước Pháp. Angers cách thủ đô Paris 297km và là thành phố văn
hóa, lịch sử và du lịch của Pháp.
Các địa điểm tham quan du lịch: Chateau d’Angers; La
Maisond’Adam; La Cathedrale Saint-Maurice, la tour Saint-Aubin,
Le Lac de Maine…
Các phương tiện đi lại: Máy bay,tàu cao tốc TGV kết nối với các
thành phố khác của Pháp; tàu liên tỉnh (TER) kết nối với các thành
phố nhỏ trong vùng ; Hệ thống giao thông công cộng gồm:Xe
khách Autocars,xe Bus, tàu điện Tramway, dịch vụ cho mượn xe
đạp miễn phí của thành phố cho sinh viên hoặc đi lại bằng covoiturage

B.

Giới thiệu về các trường có tại thành phố

Angers là thành phố hằng năm đón tiếp khoảng 2400 sinh viên nước ngoài đến từ 115 quốc gia
khác nhau .Các trường đại học ở Angers có nhiều mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học
trên thế giới.
1.

Khoa học tự nhiên

Faculté de droit, d'économie et de gestion: Đào tạo về kinh tế, kế toán,tài chính, ngân hàng, marketing, quản trị doanh nghiệp,luật.Quy mô 30000 sinhviên. Siteweb: www.univ-angers.fr/
Faculté des sciences: Ngành đào tạo chính: Hóa học, vật lư, toán, công nghệ thông tin. Siteweb:
www.univ-angers.fr/
Faculté de médecine: Khoa Y-Dược: Quy mô 2000 sinh viên. Siteweb: www.univ-angers.fr/
UFR Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé: Đào tạo trong lĩnh vực dược phẩm, y
tế.Quy mô 900 sinhviên. Siteweb: www.univ-angers.fr/
IUT Hệ đào tạo IUT-Chuyên ngành đào tạo: công nghệ sinh học, công nghiệp điện- điện tử, kỹ
thuật cơ khí và sản xuất.Siteweb: www.iut.univ-angers.fr/
ISTIA, école d'ingénieurs: Chuyên ngành đào tạo kỹ sư. Siteweb: www.univ-angers.fr/
ITBS (IMIS - ESTHUA)Khoaquảntrị du lịchvàkháchsạn, quanhệcôngchúng, bảo trì. Siteweb:
www.univ-angers.fr/
C.N.A.M Angers: Trường đại học tư thục chuyên về đào tạo các chuyên ngành kinh tế, quản lý .
Siteweb: www.cnam-paysdelaloire.fr
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ESA Ecole superieure d’Agriculture: Đào tạo các chuyên ngành liên quan đến nông
nghiệp.Siteweb: www.groupe-esa.com/
2.

Khoa học xã hội

Faculté des lettres, langueset sciences humaines: Khoa học xã hội và nhân văn. Ngành đào tạo
chính: Tâm lư, Lịch sử, Văn học, Giáo dục, triết học,ngôn ngữ. Quy mô 4000 sinh viên. Siteweb:
www.univ-angers.fr/
National Superieure d’Art et Metiers: Đào tạo các chuyên ngành về cơ khí công nghiệp, năng
lượng. Siteweb: www.ensam.eu/fr/centres_et_instituts/centre_angers
L’université Catholique de l’ouest: là trường đại học tổng hợp nằm trong khối trường tư thục,
đào tạo từ đại học đến thạc sỹ với các chuyên ngành chính như luật, khoa học cơ bản, khoa học
xã hội, tâm lư giáo dục, âm nhạc. Siteweb: www.uco.fr

C.

Các thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Nhà cửa

NhàCrous: 1 sốkýtúcxácónhiềuanhchịemViệt Nam hoặcnêutên 1 sốktxchínhmàgầncáctrường :
Belle-Beille; Santé; Saint-Serge; Catholique
Nhà thuê ngoài:
+

Cách tìm nhà: qua trang tin leboncoin.fr, qua các bản tin của các trường, bản tin của Crous,
hoặc thông qua bạn bè giới thiệu.

+

Gía nhà trung bình: 183-229 Eu/tháng tại nhà dân (giá chưa có trợ cấp)
274-335 Eu/tháng/ phòng khép kín (giá chưa có trợcấp)
Mức trợ cấp nhà ở là khoảng 140 EUR/tháng
2.

Thủ tục hành chính:

Làm OFII: giấy xác nhận visa, passport, giấy xác nhận nhà ở, tem OFFI, giấy khám sức khỏe tại cơ
sở của OFFI. Địachỉ: 32 rue Louis Gain – 49000 ANGERS
Xin CAF: giấyxácnhậnnhà ở, bảnkhaixin CAF qua internet, passeport, titre de séjour. Địachỉ : Caisse
d'Allocations Familiales d'Angers. 9 rue Charles Baudelaire49000 Angers
Chi phí sinh hoạt
Gía vé Bus hoặc Tram: 1,40 €/h
Thuê bao tháng dành cho lứa tuổi từ 6-25: 28,50 €
Chíphíănuốnghàng ngày: 80-120 Euro/tháng
Liên hê hữu ích:
Hoai An: an.le2004@gmail.com
Đinh Châu Phi : chauphidinh@yahoo.fr
Anh Tài : taihoa1@yahoo.com
Nguyễn Anh Lan: anhlan110584@yahoo.com
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AVIGNON

AVIGNON
A. Giới thiệu chung
Cách Paris hơn 600 cây số, Avignon - thủ phủ tỉnh Vaucluse, trái tim
cua miền Provence - là một thành phố nhỏ xinh nép bên bờ sông
Rhône, một trong bốn con sông quan trọng nhất của nước Pháp.
Trong số 91.283 cư dân năm 2007, có 12.000 sống trong thành phố.
Bao quanh thành phố là bức tường thành tuyệt đẹp, cao chừng hai
mươi mét, được chạm trổ bên trên trông thật công phu. Bức tường
thành như muốn chứng tỏ chút uy quyền vì Avignon là nơi các giáo
hoàng trú ngụ.
Biệt danh là "thành phố của Đức Giáo Hoàng" vì những thiết lập
của giáo hoàng 1309-1423, Avignon hiện là thành phố lớn nhất
và là thủ phủ của các bộ phận của Vaucluse. Đây là một trong số
ít các thị trấn của Pháp có giữ lại bức tường cổ kính của nó, thành
phố cổ của nó, bao gồm Cung điện các Giáo hoàng, cầu của Avignon, nó đã được xếp hạng là Di sản thế giới UNESCO theo tiêu
chuẩn I, II và IV.
Là một trong những thành phố đẹp nhất ở Pháp, Avignon còn được mệnh danh là “Rome nhỏ
bé”. Nơi đây đã được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa thế giới. Hàng năm, tại Avignon diễn ra
festival kịch mang tầm cỡ châu Âu.
Đã có một bài hát dân ca nổi tiếng “Sur le pont d’Avignon’ ( Trên cầu Avignon ) với tiết tấu khá vui
nhộn. “Trên cầu Avignon, chúng ta khiêu vũ. Trên cầu Avignon, chúng ta cùng nhảy theo vòng tròn”.
Chiếc cầu trứ danh được xây từ năm 1177 đến 1185 với 22 nhịp nay đã không còn. Trải qua những
trận lũ lụt, sông Rhône đã cuốn phăng một đoạn cầu dài, để rồi giờ đây, cầu Avignon chỉ còn vỏn
vẹn bốn nhịp. Tuy vậy, một đoạn cầu ngắn ngủi đó cũng khiến UNESCO chọn làm di sản văn hóa
thế giới. Hầu hết mọi du khách đến Avignon đều háo hức được đến thăm chiếc cầu gãy SaintBenezet huyền thoại.
Người dân Avignon rất tự hào về Cung điện các Giáo hoàng (Palais Des Papes), tòa lâu đài kiến
trúc thời trung cổ thuộc loại lớn nhất châu Âu còn được giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Di sản này
có vị trí quan trọng trong việc nắm giữ quyền lực Giáo hội Công giáo vào đầu thế kỷ XIV.Như mọi
thành phố cổ khác, Avignon cũng là xứ sở của những thánh đường - từ to lớn lộng lẫy đến trần
trụi khổ hạnh - và các viện bảo tàng chất chứa bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật trăm tuổi đời. Thú
vị không kém là đến tham dự các phiên chợ cũ họp hàng tuần. Người dân địa phương bày bán
những quyển sách cũ, những món đồ chơi trẻ em, thâm trí cả nồi niêu, bát đĩa…. Nhóm sinh viên
Việt Nam ở Avignon cũng đã làm một góc hàng nhỏ cuối chợ và được mọi người chú ý với việc
bày bán tranh Đông hồ.
Sinh viên Việt Nam chưa đủ đông nên chưa thành lập chi hội. Nhưng các sinh viên ở đây cũng
thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, để giao lưu và trao đổi thông tin giữa các thành viên. Dịp
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AVIGNON
Tết Nguyên Đán, chúng tôi cũng tổ chức gói bánh trưng và làm các món ăn truyền thống để xua
tan đi cái nhớ nhà, và cái lạnh giá của mùa đông. Vào dịp hè, chúng tôi cũng thường tổ chức các
cuộc picnique bên bờ sông Rhône…Những hoạt động này giúp sinh viên gần gũi, hiểu nhau và
giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống thường nhật.

B.

Các trường đào tạo

Trường đại học Avignon (Université d’Avignon et des pays de Vaucluse), www.univ-avignon.fr :
Trường có gần 7.542 sinh viên năm 2005-2006, và chia là ba khoa chính (Lettres et Sciences Humaines, Sciences Exactes et Naturelles, Sciences et Langages Appliqués) trường ngày càng được mở
rộng với việc thành lập l'Institut Universitaire de Technologie en 1990, l'UFR Sciences Juridiques,
Politiques et Économiques năm 1991 và l'Institut Universitaire Professionnalisé de Génie Informatique năm 1992.
Thông tin liên lạc
Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Nguyễn Đăng Hanh, Danghanhtc@yahoo.com, 00 33 6 28 79 54 45
Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyen_nhung1105@yahoo.com, 00 33 6 77 20 36 56
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CAEN
A. Giới thiệu chung về thành phố
Nằm ở phía Tây Bắc của Pháp, Caen là thủ phủ của vùng BasseNormandie. Cách hai giờ xe chạy từ Paris, kết nối với miền nam
nước Anh bằng đường phà Car ferry (Ouistreham-Portsmouth),
cạnh khu nghỉ mát nổi tiếng Deauville (nơi tổ chức hội nghị
thượng đỉnh G8) và cạnh thành phố hoa Cabourg, Caen có một
vị trí thuận lợi cho việc phát triển chính trị, kinh tế và văn hoá.
Năm 1999, Caen là thành phố được UNESCO bình chọn là thành phố vì Hòa bình vì những hoạt
động đẹp đẽ, tôn vinh tình đoàn kết, hòa bình và bảo vệ con người. Từ Caen, bạn cũng có thể dễ
dàng đến thăm những kì quan của thế giới như nhà thờ Mont Saint Michel, Etreta …
Giới thiệu chung về chi hội
Caen ngày càng được xem là một trung tâm lớn về học tập và nghiên cứu. Hiện nay dân số của
Caen là khoảng 110 000 nhưng có đến khoảng một phần tư trong số đó là sinh viên.

Hiện nay số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Caen khoảng hơn hai mươi
người, năm sau đông hơn năm trước. Hiện nay Hội sinh viên Việt Nam tại Caen chưa đăng ký chính
thức với Hội sinh viên Việt Nam tai Pháp nhưng Hội vẫn luôn xác định vai trò chính là đoàn kết và
giúp đỡ các bạn sinh viên Việt Nam đã, đang và sẽ du học tại Caen và tại Pháp trong các lĩnh vực
đời sống, học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động giải trí
lành mạnh cho các anh chị em sinh viên thông qua các hoạt động thể thao, các chuyến tham
quan dã ngoại, tắm biển, karaoke, và liên hoan gặp mặt rất thường xuyên, góp phần tạo nên một
không gian tinh thần đầy sức trẻ, vui tươi và năng động.
Thông tin liên lạc:
Mail group: ACE-CAEN@yahoogroupes.fr
Hoặc Anh Nguyễn Tất Lợi, Email: loint1982@yahoo.com, Tel: 0033 6 50 06 67 89
Hoặc Anh Lê Hoàng Tùng, Email: lhtung16@yahoo.com, Tel: 0033 6 86 96 16 05
Hoặc Chị Phạm Mỹ Yên, Email: tinhyen.yp@gmail.com, Tel: 0033 6 58 69 17 86
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B.

Giới thiệu về các trường có tại thành phố

Đại học tổng hợp Caen : Được xây dựng năm 1432, đại học tổng hợp Caen là một trong những
trường lâu đời nhất tại Pháp. Năm học 2009-2010, có 24.224 sinh viên đăng ký trong đó có 21.617
sinh viên tại cơ sở ở Caen. Trường có 5 khu campus và 6 cơ sở trực thuộc tại 6 thành phố lân cận.
Các đơn vị đào tạo bao gồm:
●

Các Viện đại học công nghệ IUT : www.rex.iutcaen.unicaen.fr

●

Viện hành chính doanh nghiệp IAE : www.unicaen.fr/unicaen/ufr/iae/iae.shtml

●

Viện hành chính công IPAG : www.unicaen.fr/ipag/

●

Viện sinh học cơ bản và ứng dụng IBFA : www.unicaen.fr/ibfa/

●

Viện đại học sư phạm IUFM : www.caen.iufm.fr/

●

Trường kỹ sư quốc gia ENSI: www.ensicaen.fr/

Các cơ sở đào tạo khác:

C.

●

Trường kỹ sư xây dựng ESITC : www.esitc-caen.fr

●

Trường quốc tế SUPINFO : www.supinfo.com

●

Trường quản lý Normandie EM Normandie : www.ecole-managementnormandie.fr/

●

Viện đào tạo quản lý kinh doanh IFAG : www.ifag.fr/

●

Trường du lich Tunon : www.ecoletunon.com/

●

Trường Arcade : www.arcadeformation.com

●

Trường AFTEC Sup'Ouest : www.aftec.fr/

●

Trường thương mại và công nghiệp AIFCC: www.aifcc.com/

●

Trường dịch vụ doanh nghiệp E2SE : www.groupeorainbonasso.fr

●

Nhạc viện Caen : www.caenlamer.fr/conservatoire

●

Viện quốc gia CNAM : www.cnam.fr/cra/basse-normandie

●

Trường nghệ thuật và truyền thông ESAM: www.esamcaen.fr

Các thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

So với các thành phố khác có quy mô dân số lớn hơn như Paris, Lyon, Bordeaux … cuộc sống tại
Caen an toàn, yên bình và thoải mái hơn. Các bạn có thể tìm thấy tất cả những gì cần thiết cho
bạn, từ supemarché, đến shopping, đến cinéma… Dù là một thành phố nhỏ nhưng ở đây các bạn
vẫn tìm thấy những siêu thị Việt Nam để tổ chức những bữa cơm thật Việt Nam!
Việc đi lại ở đây rất thuận tiện với hai tuyến tramway chạy dọc thành phố nối liền các trường đại
học, các khu ký túc xá. Ngoài ra hệ thống xe bus phủ sóng rộng khắp. Vé tháng xe bus và tramway
là 29 euros/tháng.
Vì là thành phố của sinh viên nên ở Caen có rất nhiều ký túc xá. Việc xin ở trong ký túc xá tương
đối khả thi nhưng các bạn phải làm hồ sơ trước 30 tháng 4 hàng năm. Giá phòng thì dao động từ
150euros cho một phòng 9m2 đến 345 euros cho một phòng khoảng 23m2 (đã bao gồm các phụ
phí). Nếu các bạn muốn có một không gian của riêng mình thì bạn có thể dễ dàng thuê nhà dân
với giá khoảng 350 euros cho một phòng 20m2. Với tiền hỗ trợ của CAF, mỗi tháng các bạn chỉ
phải trả khoảng 170 euros.
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DIJON

DIJON
A. Giới thiệu chung
Là thủ phủ của vùng Bourgogne, Dijon cách Paris 310 km về
phía Đông-Nam. Nếu bạn đi tàu cao tốc (TGV) thì mất khoảng
1 giờ 40 phút. Ở đây có một sân bay nhỏ và nằm trên trục
đường cao tốc Paris-Lyon-Méditerranée nên việc đi lại khá
thuận tiện. Hiện nay hệ thống tàu điện (tramway) trong thành
phố đang được lắp đặt, xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào
năm 2013.
Thành phố tới năm 2008 có khoảng 151 576 dân, xếp hạng trên dưới 20 trong số 36 000 thành
phố của Pháp. Thành phố Dijon chính là quê hương của thi hào Lamartine (1790 - 1869) và kỹ sư
nổi tiếng nhất thế giới Gustave Eiffel (1832-1923). Biểu tượng của thành phố này là con cú (chouette)
tượng trưng cho sự thông minh, khôn khéo.
Dijon được bao quanh bởi rất nhiều các thành phố vệ tinh khiến cảnh quan vùng ngoại vi rất
phong phú. Bourgogne nổi tiếng là nơi có nhiều đặc sản địa phương độc đáo. Đây chính là nơi
cho ra thứ mù-tạc cay dịu rất đặc sắc; là xứ sở của nho và rượu vang. Thịt bò sốt vang (boeuf bourguignon) nổi tiếng tận tới châu Á,Việt Nam cũng từ đây mà ra. Ngoài ra còn có kem cassis, chocolat,
pain d’épice...Quả là một mảnh đất có nhiều đặc sản hấp dẫn. Điều đó cũng chính là tiền đề của
một số ngành khoa học về cảm quan, mùi vị, như Rượu vang học,...
Chi hội sinh viên Việt Nam tại Dijon
Hội được thành lập vào năm học 2009-2010 với sự giúp đỡ và
tài trợ của hội PREFASSE gồm những công chức đã nghỉ hưu
nhận đón tiếp, đỡ đầu và cấp một số học bổng cho sinh viên
nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
Hội sinh viên Dijon đã tập hợp được hơn 30 thành viên, gồm
học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau tiến sĩ
người Việt cùng tham gia các hoạt động tập thể. Hội có mạng lưới thông tin trong nhóm Dijon
trên Yahoo, luôn cập nhật thông tin đến các thành viên về mọi mặt và luôn củng cố tình đoàn
kết, gắn bó trong nội bộ sinh viên Việt. Những hoạt động được hội quan tâm là đi dã ngoại, thể
thao, văn nghệ, ẩm thực. Nhờ đó, các thành viên tuy học những chuyên ngành khác nhau nhưng
vẫn tập trung được thành từng nhóm thường xuyên tổ chức liên hoan, vui chơi, giải trí trong
những ngày lễ, các kỳ nghỉ.
Địa chỉ liên lạc với Hội SVVN Dijon: dijonvn@yahoogroups.com
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B.

Các trường đào tạo


Trường ĐH Bourgogne : Trường cấp 400 loại
bằng cấp cho các chuyên ngành ở mọi trình
độ trong các lĩnh vực : Droit, Economie et Gestion, Science Politique, Arts, Lettres, Langues
et Philosophie, Sciences Humaines et sociales,
Sciences-Technologies-Santé et Sciences
Pharmaceutiques, Sciences et techniques des
activités physiques et Sportives, Sciences Vie, Terre et environnement



Các trường khác:

-

Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux (Trường kỹ sư nghiên cứu
vật liệu)

-

Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de Bourgogne (Trường đào tạo
giáo viên)



Các viện nghiên cứu:

-

Institut d’Administration des Entreprises (IAE)

-

Institut de la Vigne et du Vin Jules Guyot (IUVV)

-

Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

-

IUT de Dijon-Auxerre, Chalon-sur-Saône, Creusot, IUT de Dijon-Auxerre, IUT de
Chalon-sur-Saône, IUT du Creusot

-

IUP Ingénierie en Documentation d’Entreprise, Réseaux et Images (IDERI)

-

Institut en Management de l’éducation, de la formation et de la Culture

-

Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT)



AgroSupDijon: Một trường thành viên của ĐH Bourgogne chuyên về lĩnh vực khoa
học nông nghiệp, thực phẩm và môi trường, có gắn kết rất mật thiết với Khoa Công
Nghệ Thực Phẩm của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và của trường ĐH Nông Lâm Thành
phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay, sinh viên thuộc khối Pháp ngữ của khoa Công
nghệ Thực phẩm của hai trường trên sau khi tốt nghiệp đều tiếp tục học Master ở
AgroSup Dijon.

Khi nhập học, nếu bạn sang Pháp theo học bổng của Đại sứ quán Pháp, AUF hay một tổ chức nào
đó, bạn có thể thuê nhà trong campus với giá 143, 25 euros đối với sinh viên và 223,55 euros đối
với Nghiên cứu sinh. Nếu đi du học tự túc, bạn có thể thuê nhà ở ngoài với giá từ 240 – 300
euro/tháng nhưng bạn sẽ nhận được tiền hỗ trợ nhà ở (CAF) khoảng 30 – 50%. Ở Dijon có nhiều
trung tâm mua sắm, nhiều siêu thị lớn nhỏ (Carrefour, Intermarché, Marché U), các cửa hàng bán
thực phẩm châu Á gần trường, hoặc chỉ mất 10 – 15 phút xe bus là có thể tới nơi.
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DUNKERQUE

DUNKERQUE
A. Giới thiệu chung
Là một thành phố biển, cách Paris khoảng 300km, 2h tàu
TGV, không sầm uất, ồn áo náo nhiệt như các thành phố
lớn, Dunkerque mang nét yên bình, thầm lặng của cái
lạnh đặc trưng phía bắc.
Dunkerque là một thành phố nhỏ thuộc vùng Nord Pas
de Calais. Đây là thành phố biển. Có hoạt động vận tải
biển và cảng biển khá phát triển. Dunkerque là cảng biển
lớn thứ 3 nước pháp.
Nằm ở vị trí cao nhất của nước pháp về vĩ độ. Chúng ta có
thể ví von Dunkerque như Thành Phố HÀ GIANG của Việt
Nam. Do vị trí địa lư như vậy đã tạo lên cho Dunkerque
một khí hậu đặc trưng của vùng hàn đới nửa cầu bắc. Vì
nằm sát biển nên khí hậu của Dunkerque có đặc điểm dễ
nhận thấy đó là có độ ẩm khá cao so với sâu trong lục địa
thường là lạnh và khô. Ơ Dunkerque, những trận mưa và
gió lớn xảy ra khá thường ngày.
Dunkerque giáp với Lille (trung tâm của vùng Nord), calais, valencienne. Cách paris, bruxelle,
London 2 giờ đi TGV. Cách biên giới với Bỉ khoảng 30 phút đi Bus. Biển Dunkerque là biển lạnh.
Đừng mong là có thể tắm biển thoải mái ở đây vì dù mùa hè hay mùa đông thi nước biển lạnh
vẫn như nước đá.

B.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên

1.
Nhà cửa
Sinh viên có thể được các bạn trong BDE (Bureau des étudiants) giới thiệu và dẫn đi xem nhà, hoặc có thể nhờ các
bạn năm trước liên lạc với những chủ cũ để thuê nhà.
2.
Đi lại
Phương tiện mọi người thường dùng là Bus va xe đạp. Bên
cạnh đó còn có nhiều bus để các bạn có thể đi chợ, đi chơi, lên trung tâm mua sắm. Do phải dùng
bus để đi học hàng ngày các bạn làm thẻ giảm giá (thẻ vàng). Đối diện với gare là agence của xe
bus, các bạn có thể vào đó hỏi và làm luôn. Nhớ mang theo một ảnh 3x4. Giá thẻ giảm giá cho 1
năm là 7,2 €. Khi có thẻ giảm giá bạn có thể mua ngay tại đấy hay tại Tabac một carnet jaune tầm
10 vé giảm giá. Bình thường nếu không có thẻ giảm giá thì bạn mua 1 carnet với tarif normal là
13€ nhưng khi có thẻ vàng bạn chỉ mất tầm 6,5€ cho 1 carnet 10 vé (carnet với tarif réduction).
3.
Hệ thống siêu thị, cửa hàng
Ở Dunkerque, các bạn có thể đi Carrefour, Match, 8à8, Casino hoặc xa hơn là Auchan. Đồ ăn ở siêu
thị không quá đắt, chất lượng tương đối đảm bảo. Cạnh Champion cũ hay carrefour bây giờ, có
một cửa hàng, các bạn có thể tìm thấy nhiều rau quả châu Á. Trên trung tâm, cũng có một cửa
hàng châu Á. Nhưng giá tương đối đắt một chút.
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SAINT-ETIENNE
A. Giới thiệu về thành phố
Saint-Étienne là một thành phố nằm ở Đông Nam nước
Pháp, là thủ phủ của vùng Loire và nằm trong vùng
Rhone-Alpes. Cư dân ở đây được gọi là Stéphanois. (Người
dân ở đây cũng rất tự hào bởi nói đến người Stéphanois là
những người rất thân thiện và tốt bụng). Với trên 172.696
cư dân (năm 2011), là đô thị lớn thứ 14 của pháp và xếp
thứ hai vùng Rhone-Alpe sau Lyon, Cách Lyon 50 km theo
đường chim bay và khoảng 45 phút đi tàu.
Saint Etienne từ lâu được biết đến là ¨Thành phố của vũ khí¨ vì ở đây có nhà máy sản xuất vũ khí
lớn của Pháp, đồng thời nó cũng từng là thành phố khai mỏ sầm uất và giàu có. Ngành công
nghiệp mỏ này hiện không còn nữa nhưng đã để lại một ngôi trường giàu truyền thống École
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne. Các bạn cũng có thể tham quan Musée des
Mines để thấy được thời kỳ hoàng kim của thành phố.
Trong thành phố cũng có rất nhiều bảo tàng thú vị được người Stéphanois tự hào như : Triển lãm
kiến trúc quốc tế tổ chức 2 nãm một lần tại Trýờng kiến trúc Saint Etienne, Mussée d’art moderne,…
Hội sinh viên Việt Nam tại Saint Etienne
Tuy chưa thành lập chi hội nhưng du học sinh Việt Nam tại Saint Etienne vẫn thường xuyên gặp
gỡ trao đối thông tin và giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như học tâp.
Mailgroup : svvnse@gmail.com
Facebook: Sinh Vien Vietnam SaintEtienne
Lê Quang Duyến: +33610104280, duyenlq@gmail.com.
Vũ Thành Công: +33618255790, thanhcongvu256@gmail.com

B.

Giới thiệu trường đại học tại Saint-Etienne
●

École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne (EMSE

●

Univesité Jean Monet (UJM)

●

TELECOM Saint-Étienne (TELECOM Saint-Étienne)

●

École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE)

●

Institut Supérieur des Techniques Productiques (ISTP)

●

École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (ENSASE)

●

École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S)

●

École supérieure art et design de Saint-Étienne (ESADSE)

●

Institut universitaire de technologie de Saint-Étienne et Roanne
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●

École supérieure de commerce de Saint-Étienne (ESC)

●

École supérieure d'optique

●

Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)

●

École de la comédie de Saint-Étienne

●

Centres de formation en soins infirmiers (CHU et Croix Rouge)

●

École de masso-kinésithérapie

●

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

●

Centre international d'ostéopathie (CIDO)

●

Institut Régional Universitaire Polytechnique (IRUP)

●

Institut régional du travail social (IRTS)

Các bạn có thể vào trang web của các trường để tìm hiểu kỹ hơn về ngành học mình cần.
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne là trường grand ecole thuộc hệ thống
trường mines của Pháp rất phù hợp cho các bạn nghiên cứu sinh thuộc mọi chuyên ngành Kỹ
thuật. Univesité Jean Monet (UJM) là trường có quy mô đào tạo rất lớn và đa chuyên ngành cũng
như bậc học từ đại học cho tới Tiến sĩ.

C.

Thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
1.

Giao thông trong thành phố

Từ sân bay quốc tế Saint Exupéry Lyon bạn có thể đón tàu về ga Part Dieu, sau đó đón tàu về ga
Châteaucreux-Saint Etienne (30p/chuyến)
Từ Paris bạn đón tàu TGV trực tiếp về ga Châteaucreux (Từ ga Châteaucreux cóba chuyến TGV hàng
ngày trực tiếp tới Paris, TER liên kết trực tiếp với Clermont-Ferrand và Le Puy, Lyon các thành phố lớn
của Pháp).
Từ ga Châteaucreux có hai tuyến tramway và nhiều tuyến bus vào thành phố, ngoài ra để đi lại
trong thành phố, ngoài hệ thống tramway, bạn có thể sử dụng thệ thống xe đạp rất thuận lợi.
2.

Nhà ở

Nhà Crous: Ưu tiên các bạn có học bổng.
Nhà thuê: giá thuê nhà và sinh hoạt tại Saint Etienne được đánh giá là khá rẻ (khoảng 300E đến
500E/tháng đã trừ tiền CAF), ngoài ra bạn còn xin được CAF hỗ trợ tiền nhà, tùy điều kiện hoàn
cảnh các bạn có thể lựa chọn cho mình một căn nhà phù hợp. Có thể tham khảo các nhà cho thuê
tại trang web “leboncoin.fr” hoặc các bạn sinh viên hiện đang sống và học tập tại Saint Etienne.
3.

Thủ tục hành chính

OFFI: Bạn gửi một bộ hồ sơ đến OFFI Lyon và sẽ nhận được giấy khám sức khỏe tại OFFI Lyon sau
đó khoảng 1 tháng.
CAF: khai một bộ hồ sơ xin CAF và nộp tại địa chỉ 3 Avenue Emile Loubet, 42027 Saint Etienne Cedex 1
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TOULON
A. Thành phố Toulon
Là thủ phủ của vùng VAR, thuộc vùng Provence-AlpesCôte d’Azur (PACA), là thành phố đứng thứ 9 về mặt dân
số, thứ 15 về cơ sở hạ tầng trong các thành phố của Pháp.
Người dân thành phố Toulon được gọi là Toulonaise. Dân
số thành phố là 168200 người (số liệu năm2006), mật độ
dân số 3750 người/km2. Người dân Toulon nổi tiếng dân
dã, hiếu khách và rất nhiệt tình. Đặc biệt, Toulon là cảng
quân sự quan trọng bậc nhất của Pháp, điều này làm cho thành phố có những đặc điểm riêng
biệt. Trang web chính thức của thành phố : www.toulon.com
Thời tiết cũng là một điểm đặc biệt của Toulon, bạn sẽ không tìm thấy nơi nào trên nước Pháp có
thời tiết đẹp như ở đây. Mùa đông, nhiệt độ giao động trong khoảng 1-210C vào ban đêm và 8160C vào ban ngày. Mùa hè, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 350C. Trung bình một nămcó 300 ngày
nắng. Bạn sẽ dễ dàng cảm thấy thích nghi với cuộc sống ở đây.

B.

Các trường đào tạo

Trường đại học Toulon-Var, www.univ-tln.fr: trực thuộc Académie de Nice, có hơn 10.000 sinh
viên. Ngoài cơ sở chính đặt tại La Garde, trường còn một số cơ sở khác đặt tại trung tâm thành
phố Toulon (thuộc khoa Luật), cơ sở tại thành phố Draguignan (đào tạo lĩnh vực quản lý) và cơ sở
tại thành phố St Raphael (đào tạo về viễn thông, quản trị mạng). Trường có gần 500 giảng viên,
trong đó có 264 người vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy, 280 nhân viên kỹ thuật, quản lý và y tế.
Hiệu trưởng của trường từ năm2007 đến nay là ông Laroussi OUESLATI. Các khoa của trường gồm
: UFR Sciences et Technique; UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS); UFR Droit; UFR Sciences Economiques et Gestions; UFR de Lettres et Sciences Humains;
Institue des Sciences de l’Ingénieur de Toulon et du Var (ISITV); Institue de l’Administration des
Entreprises (IAE); Institue Universitaire de Technologie (IUT); IUP Ingémédia; Formation Continue.
Ngành đào tạo của trường chia làm 4 nhóm chính, đó là : Sciences et Technologies; Droit;
Economie – Gestion; Lettre et Science Humaines
Hàng năm, trường đại học Toulon bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ tháng 2. Nămhọc mới bắt đầu
vào tháng 9, với một số ngành, được bất đầu vào tháng 10. Các ngành có đông sinh viên Việt Nam
theo học là các ngành kinh tế, hóa học vật liệu, tự động hóa, cơ khí và bảo dưỡng, công nghệ
thông tin và truyền thông. Trường có 14 phòng thí nghiệm, trong đó 8 phòng thí nghiệm khoa
học và 6 phòng thí nghiệm về kinh tế và khoa học xã hội, thể thao. Các ngành thế mạnh của
trường là vật liệu biển, hải dương học, các ngành đào tạo bậc DUT.
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C.

Thông tin hữu ích
1.

Nhà ở

Giá thuê nhà ở Toulon đứng vào mức trung bình, từ 150-250 euro/người/tháng. Nếu bạn là sinh
viên mới sang, thường bạn sẽ được nhà trường bố trí ở trong KTX (Cité) cho năm học đầu tiên.
Bạn cũng có thể thuê nhà dân ở ngoài để ở với mức giá từ 150-250 euro/người/tháng. Giá nhà
tùy thuộc xem nhà bạn thuê nằm ở khu vực nào của thành phố. Có những khu, như khu phố cổ
ở centre ville, giá nhà khá rẻ nhưng cũng có những khu vực, nhất là những nơi ở gần khu du lịch,
bãi biển, thì giá nhà tương đối đắt.
Nếu bạn đang muốn tìm thuê nhà ở Toulon và bạn là sinh viên, bạn có thể liên lạc và nhờ sự trợ
giúp của phòng đối ngoại của trường (bureau de Relations Internationales) hoặc của Maison de
l’étudiant (dịch vụ hỗ trợ tìm nhà ở cho sv, www.toulon.com/tabid/165/Default.aspx ) trong việc tìm
kiếm các địa chỉ nhà cho thuê. Ngoài ra, bạn có thể hỏi thăm về nhà ở qua mạng của sinh viên VN
ở Toulon qua địa chỉ lavie_toulon@yahoogroupes.fr để xem bạn nào cần tìm người ở chung hay
nhà nào còn trống phòng. Hình thức thuê nhà chủ yếu là thuê qua particulier và cần đặt 2 tháng
tiền nhà để làm caution. Trong trường hợp này, với các bạn theo học IUT, các bạn có thể yêu cầu
IUT đứng ra làm caution để thuê nhà và bạn phải viết 2 chèque cho IUT tương ứng với 2 tháng
tiền nhà, trong đó 1 chèque sẽ được déposer.
Một điều lưu ý khi thuê nhà ở ngoài là bạn có thể chỉ được thuê đến hết tháng 6 do vào mùa du
lịch, những nhà đó sẽ được dành cho khách du lịch thuê với giá cao. Do đó, bạn cần chú ý hỏi kỹ
trước khi đồng ư kí hợp đồng thuê nhà.
2.

Đi lại

Phương tiện đi lại chủ yếu của sinh viên là xe bus, giá vé xe bus trung bình khoảng 21 – 36
euro/tháng đối với sinh viên. Ngoài ra, nếu bạn đang là sinh viên và có bằng oto hoặc xe máy thì
bạn có thể xin giấy phép lái xe tạm thời của thành phố.
3.

Việc làm

Toulon là thành phố du lịch nên không khó để bạn có thể t́m được một công việc bán thời gian.
Thông thường các sinh viên ở đây đi làm buổi tối cho các nhà hàng hoặc đi giao pizza. Bạn có thể
làm được từ 25 – 40 euro mỗi buổi.
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LỜI KẾT

LỜI KẾT
Các bạn sinh viên thân mến,

Như vậy là các bạn đã đi đến những trang cuối cùng của cuốn « Sổ tay Du học Pháp 2013 ».
Do số trang cho bản in chỉ có giới hạn nên còn nhiều thông tin bổ ích và chi tiết hơn nữa mà
chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn chưa được đề cập hết. Vì vậy, Hội Sinh viên Việt
Nam tại Pháp cùng 21 chi hội sinh viên trực thuộc và một số thành phố khác sẽ luôn lắng nghe
và hỗ trợ khi các bạn có bất cứ thắc mắc nào chưa được giải đáp qua cuốn « Sổ tay Du học Pháp
2013 » này. Hãy liên hệ với địa chỉ liên lạc được cung cấp theo từng thành phố trong cuốn hướng
dẫn này để có được sự giúp đỡ từ những người đã có kinh nghiệm và sẵn sàng lắng nghe những
thắc mắc của bạn. Cuốn hướng dẫn du học này được chúng tôi cập nhật và hiệu đính qua từng
năm để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy, tất cả nhằm giúp bạn có một hành trang vững
chắc nhất cho hành trình thực hiện ước mơ và hoài bão của mình nơi đất nước Pháp.

Chúng tôi (Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp) tự hào luôn là mái nhà chung của tất cả các sinh viên,
nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam đang sống và làm việc tại Pháp.

Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên các phương tiện truyền thông của UEVF :
Web-site chính thức: www.uevf.org
Facebook : www.facebook.com/uevf.org
Hộp thư điện tử: contact@uevf.org
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công !

Thân ái,
Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp - UEVF
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC
Thay mặt Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình tham
gia xây dựng, hoàn thiện và chỉnh sửa nội dung cuốn « Sổ tayDu học Pháp 2013 » của Ban chấp
hành và các thành viên của 21 chi hội sinh viên Việt Nam tại Pháp và 9 thành phố khác, các bạn
sinh viên, nghiên cứu sinh và các cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp.
CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢNVÀ BIÊN SOẠN PHIÊN BẢN 2013
Tạ Minh Trí
Chủ tịch (UEVF 2012-2014)
Đồng chịu trách nhiệm xuất bản

Hoàng Gia Bảo Yến
Tổng thư ký (UEVF 2012-2014)

Võ Túc Ngân
Phó chủ tịch liên chi hội vùng Đông Nam 2 (UEVF 2012-2014)
Tập thể hội sinh viên Việt Nam tại các thành phố:
Aix-Marseille (SVAM), Bordeaux (UEVBx), Grenoble (AEVG), Montpellier (UEVM), La Rochelle
(AEVLR), Lille (SVLille), Lyon (UEVL), Nancy-Metz (VNANCY), Nantes (AEVN), Nice (NayNo), Montpellier (AEVM), Orléans (UEVO), Reims (AEVReims), Rennes (SVREN), Rouen (UEVR), Pau (AEVPau),
Paris (UEVP), Poitiers (AEVPo), Toulouse (AEVTl), Strasbourg (AEVS), Tours-Blois (AEViVal), Troyes
(SVTroyes), Saint-Etienne, Avignon, Caen, Dijon, Angers, Dunkerque, Toulon
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PHỤ LỤC
CÁC LẦN XUẤT BẢN TRƯỚC
Với sự tham gia biên soạn và hiệu đính của :
Bùi Anh Tuấn, Tạ Quốc Tuấn, Trần Thị Khánh Minh, Lê Hồng Phương, Nguyễn Chí Minh, Nguyễn
Đăng Hanh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hoài Tưởng, Nguyễn Quang Linh,Nguyễn Thu
Phương, Lại Thanh Hà , Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Anh Thoại, Lê Mỹ Linh ,Đặng Hoàng Thông,
Ngô Quốc Dũng, Đặng Việt Dũng,Nguyễn Thành Trung, Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Hoàng Anh, Võ
Xuân Hoài, Bùi Nguyễn Hoàng, Đoàn Đình Hồng, Luân Quốc Hưng, Lê Thanh Mai, Nguyễn Cao
Hoàng Minh, Trần Ngọc Oanh, Hoàng Nãng Thắng, Vũ Ngọc Anh, Lê Cảnh Chi, Ứng Quốc Hùng,
Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Đức Khương, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức
Kiên, Dương Thanh Mai, Phan Thanh Ngân, Phan Võ Thu Phong, Đặng Thu Phương, Chử Lan
Phương, Võ Phương Thảo, Nguyễn Thu Trang, Dương Đặng Thư, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Quí
Hữu, Nguyễn Minh Đức, Vũ Đức Giang, Nguyễn Cẩm Nhung, Dương Hoàng Vũ, Nguyễn Hồng Linh,
Ngô Thu Lan, Lê Đoàn Thanh Lâm
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