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LỜI MỞ ĐẦU
Các bạn học sinh, sinh viên thân mến,
Du học Pháp, một điểm đến cho tương lai. Hiện nay tại Pháp có khoảng 6.000 học sinh,
sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng sinh viên nước ngoài đã và
đang theo học tại các bậc học của Pháp. Với một hệ thống giáo dục chất lượng cao, mở
cửa đối với sinh viên quốc tế, sinh viên du học tại Pháp có thể lựa chọn lĩnh vực mình yêu
thích, được hưởng nhiều hỗ trợ và có nhiều cơ hội học bổng trong thời gian học tập cũng
như cơ hội thực tập, việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, các bạn còn có cơ hội giao lưu
và tìm hiểu những thành tựu văn hóa, nghệ thuật khổng lồ của người Pháp và nhân loại tại
trung tâm văn hóa – chính trị lâu đời của châu Âu này.
Chúng tôi những cựu sinh viên và sinh viên đã may mắn có cơ hội sang Pháp, tiếp cận nền
giáo dục Pháp trước các bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi là những người đã và
đang phải vượt qua rất nhiều khó khăn phát sinh trong thời gian sống, học tập, làm việc tại
Pháp mà cụ thể là: hòa nhập vào nền văn hóa mới, bất đồng ngôn ngữ, tiếp cận phương
pháp học tập mới, những thủ tục hành chính phức tạp, các vấn đề liên quan tới nhà ở cùng
nhiều vấn đề xã hội khác trong đời sống hàng ngày.
Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ được các bạn học sinh, sinh viên những thông tin thực tế
và bổ ích về du học Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (Union des Étudiants Vietnamiens en France - UEVF), với vai trò là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của sinh viên
Việt Nam tại Pháp, cùng gần 20 chi hội thành viên của mình đã dành tâm huyết và kinh
nghiệm để soạn thảo cuốn “Hướng dẫn du học Pháp”, xuất bản lần đầu tiên năm 2008.
Sau 4 năm phát hành và bổ sung, tài liệu đã được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên
quan tâm đón nhận như một cẩm nang du học Pháp không thể thiếu trước và sau khi sang
Pháp.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bạn, nhân dịp Hội thảo du học Pháp 2012 do
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Việt Nam, Ban biên tập cùng các chi hội dành
tặng các bạn học sinh, sinh viên tài liệu “Hướng dẫn du học Pháp 2012”, với nhiều thông
tin được bổ sung và chỉnh sửa phù hợp với thực tế du học tại Pháp như các thủ tục hành
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chính mới, điều kiện du học ở các địa phương cụ thể, địa chỉ liên lạc... Chúng tôi mong
rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi sang Pháp
du học.
Ban biên tập chân thành cảm ơn các Chi hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, các bạn cựu sinh
viên, các bạn du học sinh Pháp, Campusfrance – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tham
gia vào công việc chuẩn bị, hiệu đính và thiết kế cuốn sách này.

THAY MặT UEVF VÀ BAN TỔ CHứC
TRƯỞNG BAN TỔ CHứC

VÕ XUâN HOÀI
TổNG THư Ký UEVF
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ĐÔI NÉT VỀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TẠI PHÁP
Những năm gần đây, số lượng sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Pháp
ngày càng gia tăng. Từ gần 500 sinh viên vào những năm 1990-1995, theo Bộ giáo dục
Pháp, đến năm học 2007-2008 đã có khoảng 5700 học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh
Việt Nam sinh sống và học tập trên toàn nước Pháp. Cho đến nay con số ước tính đã hơn
6.000 bạn sinh viên.
Sự ra hiện diện của Campusfrance, cơ quan duy nhất và chính thức của Đại sứ quán
Pháp tại Việt Nam phụ trách về du học Pháp cùng với sự ra đời của nhiều tổ chức hợp tác
đào tạo Pháp-Việt đã giúp các bạn sinh viên được trang bị những thông tin cần thiết cho
cuộc sống, học tập tại Pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, các bạn sinh viên, đặc biệt trong thời
gian đầu mới đặt chân đến Pháp, đều gặp phải những khó khăn nhất định trong các vấn
đề liên quan đến nhà ở, thủ tục, trường học… Không ít bạn cảm thấy căng thẳng trước
sức ép của việc học tập và sinh hoạt trong một môi trường hoàn toàn mới lạ.
Trước thực tế này, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (Union des Etudiants Vietnamiens
en France - UEVF), đã được thành lập vào ngày 26/03/2004 tại Paris theo luật Hội đoàn
1901 của Cộng hòa Pháp và được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam
công nhận là đại diện chính thức của sinh viên Việt Nam tại Pháp.
Với một mạng lưới sinh viên Việt Nam vững mạnh gồm hơn 20 chi hội thành viên ở
các thành phố lớn của nước Pháp, trong đó ngày càng có nhiều chi hội mới được thành
lập như Poitiers, Reims, Caen vào năm 2010-2011 và năm 2011-2012 có Tours-Blois, Pau,
Dunquerke, Troyes. UEVF là đại diện hợp pháp, bảo vệ và chăm lo quyền lợi hợp pháp và
chính đáng của sinh viên Việt Nam tại Pháp ; tạo nên sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong
học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, UEVF luôn xây dựng và củng cố các quan hệ hợp tác với
các tổ chức sinh viên Pháp, các tổ chức giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp để tạo
những điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam tại Pháp trên các mặt có liên quan. Cùng
với các hội, đoàn hữu nghị và các tổ chức quốc tế, các hội sinh viên Việt Nam trên thế giới,
UEVF gây dựng các mối quan hệ hợp tác gắn bó nhằm tăng cường tình đoàn kết và cùng
nhau tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc.
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) luôn chào đón các bạn học sinh, sinh viên,
nghiên cứu sinh tham gia vào các hoạt động khoa học, giải trí, thể thao, cộng đồng của
Hội, cùng xây dựng Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Pháp đoàn kết, vững mạnh. Các
bạn có thể liên hệ trực tiếp với UEVF/UEVP tại Paris hoặc đại diện các chi hội thành viên
của UEVF tại tác thành phố (địa chỉ liên lạc UEVF và các Chi hội có ở trong các phần phía
sau) để đăng ký thành viên và nhận được sự hỗ trợ của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp.
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1.
2.
3.
4.

aix-marseille
Bordeaux
Dunkerque
Grenoble

5. Lille

7.
8.

montpellier
nancy-metz

12. Paris
13. Pau

17. Rouen
18. Toulon

9.

nantes

10. nice

14. Poitiers
15. Reims

19. Toulouse
20. Tours-Blois

11. orléans

16. Rennes

21. Troyes

6. Lyon

Trụ sở: 16, Rue du Petit musc,
75004 Paris, FRanCE
Web-site và forum chính thức:
http://www.uevf.net
Hộp thư điện tử: contact@uevf.net
Trao đổi thông tin trên mailing-list:
nnb@yahoogroups.com
Facebook:
http://www.facebook.com/uevf.net

Các chi hội thuộc hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF)

Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt nam tại
Pháp uEVF nhiệm kỳ iV (2010-2012)
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THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC PHÁP
I- CÁC VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI ĐẾN PHÁP
1)

TìM KIẾM HỌC BỔNG VÀ ĐăNG Ký HỌC

Có rất nhiều khả năng để chi trả thời gian học tập hay nghiên cứu của bạn tại Pháp.
Trên trang web www.vietnam.campusfrance.org bạn có thể dễ dàng thấy các thông tin về
các chương trình học bổng. Dưới đây là giới thiệu một vài chương trình học bổng chính :
Học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp
Học bổng này dành cho thí sinh học năm thứ hai Thạc sĩ và thí sinh làm Nghiên cứu sinh.
Các lĩnh vực liên quan: Khoa học cơ bản, Kĩ sư, Kinh tế và quản lí, Luật, Khoa học
chính trị
Qui trình dự tuyển được thực hiện từ tháng 10 hàng năm. Kết quả xét duyệt được
công bố vào tháng 4. Việc lựa chọn sinh viên hưởng học bổng do một hội đồng chuyên gia
thực hiện trên cơ sở chất lượng của hồ sơ và phỏng vấn. Sinh viên học Thạc sĩ được
hưởng học bổng trong 10 tháng. Sinh viên làm nghiên cứu sinh được hưởng học bổng
trong 36 tháng và một vé máy bay quốc tế.
Các học bổng này cũng có thể cấp cho các sinh viên đang theo học ở Pháp.
Bạn có thể dễ dàng thấy các thông tin về chương trình học bổng này trên trang web
www.ambafrance-vn.org
Học bổng tài năng Eiffel
Tài trợ các khóa đào tạo ở trình độ Thạc sĩ hay các chuyến du học 10 tháng trong
khuôn khổ đồng hướng dẫn hay phối hợp hướng dẫn luận án Tiến sĩ. Hồ sơ ứng cử học
bổng do các cơ sở đào tạo Pháp giới thiệu ứng cử học bổng và không phải do sinh viên tự
nộp hồ sơ.
Bạn có thể dễ dàng thấy các thông tin về chương trình học bổng này trên trang web
www.campusfrance.org
Tài trợ của Bộ giảng dạy đại học và nghiên cứu
Các Thỏa thuận công nghiệp về đào tạo thông qua nghiên cứu (CIFRE) cho phép các
nghiên cứu sinh làm luận án Tiến sĩ tại doanh nghiệp, kết hợp với một phòng nghiên cứu.
Họ được hưởng một khoản lương tối thiểu trước thuế là 23 484 ơ-rô một năm. Các thỏa
thuận này do Hiệp hội quốc gia về Nghiên cứu và Công nghệ (ANRT) quản lí.
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Học bổng trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại các
quốc gia ít nhất hai trong số tối thiểu ba trường ðại học có kí thỏa thuận hợp tác với nhau
ở châu Âu.
Tiến sĩ ERASMUS MUNDUS – DEM
Học bổng toàn phần cấp cho sinh viên đã được lựa chọn để tham gia vào một trong
các chương trình chung, có tên gọi là Erasmus Mundus, ở trình độ Tiến sĩ. Các học bổng
này thay đổi tùy theo chương trình và bao gồm phí ghi danh, chi phí đi lại và ăn ở, …
Để được nhận học bổng Erasmus Mundus, cần phải:
-

Tìm được chương trình Erasmus Mundus phù hợp với đề tài nghiên cứu.

-

Gửi đơn xin học tới một trường đại học điều phối chương trình Erasmus Mundus
thuộc hội đồng. Thông thường, phải nộp đơn xin học trong khoảng từ tháng 10
đến tháng 12 hàng năm.

Trong cùng một thời điểm, tối đa chỉ có thể nộp ba hồ sơ.
http://eacea.ec.europa.eu>Erasmus Mundus>Selected projects>Joint doctorates
Liên hệ tại Pháp : Agence 2E2F: www.europe-education-formation.fr/erasmusmundus-cours-masters.php
Học bổng của Cơ quan đại học Pháp ngữ
Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) cấp học bổng du học tại 779 cơ sở đào tạo đại học
và nghiên cứu của 94 nước thành viên. ưu tiên được dành cho du học giữa các nước phía
Nam (các nước đang phát triển).
www.auf.org/actions/bourse-mobilite/accueil.html
Học bổng Bộ giáo dục Việt Nam
Năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra chương trình học bổng mới (chương
trình 911) Thông tin có thể tham khảo tại http://vied.vn/vn/default.aspx
2)

ĐăNG Ký VỚI CAMPUSFRANCE

Văn phòng Campus France Việt Nam là một bộ phận không thể thiếu và cần thiết
giúp bạn thực hiện kế hoạch của mình. Các nhân viên Campus France :
-

tư vấn và thông tin cho bạn về các chương trình đào tạo tại Pháp

-

đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình làm thủ tục và đến khi xin thị thực

Quy trình thực hiện với Campus France bao gồm nhiều bước qua trang web www.vietnam.campusfrance.org:

13

Hướng Dẫn DU HỌC PHÁP 2012
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP - UEVF

3)

1-

Lựa chọn chương trình đào tạo

2-

Lập hồ sơ điện tử

3-

Thi TCF (kiểm tra trình độ tiếng Pháp)

4-

Qua phỏng vấn với nhân viên của Campus France

5-

Khẳng định sự lựa chọn cuối cùng của mình

6-

Thực hiện thủ tục xin thị thực (xem phần tiếp theo)

CHUẩN BỊ Hồ Sơ XIN VISA

Býớc cuối cùng này chỉ có thể thực hiện khi bạn ðã hoàn tất 5 býớc trên. Khi hộ chiếu
của bạn ðýợc cấp ở Hà Nội, bạn cần xin cuộc hẹn qua ðiện thoại với bộ phận Visa của Ðại
sứ quán Pháp tại Hà Nội (57 phố Trần Hýng Ðạo). Khi hộ chiếu của bạn ðýợc cấp tại Huế,
Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, hãy gọi ðiện 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 sõ cùng hộ
chiếu và lệ phí xin visa (50€); Sinh viên ðýợc học bổng của chính phủ Pháp ðýợc miễn phí
visa. Nếu hồ sõ của bạn ðýợc chấp thuận, bộ phận cấp visa sẽ liên lạc ðể hẹn ngày tới lấy
visa. Ðể tránh trýờng hợp bị từ chối visa và không ðýợc trả lại lệ phí (50€) khi bị từ chối,
bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sõ ðầy ðủ các giấy tờ sau : www.ambafrance-vn.org/Thu-tucdi-Phap
Ðể biết thêm chi tiết về thủ tục xin visa, bạn có thể tham khảo trên trang web của Ðại
sứ quán Pháp tại Việt Nam www.ambafrance-vn.org/
4)

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 khăn. 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 d’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 CROUS
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 Ilede-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
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nhà hay tìm nhà) để giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, vào cuối năm học, 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 đăng tải trên trang
web của nhóm NNB-Những người bạn (http://www.nhungnguoiban.org/), trên diễn đàn của
nhóm Đầu Gấu (http://diendan.daugau.com/) hay qua mailing list (nnb@yahoogroups.com).
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 "Các công việc cần làm khi đến Pháp", mục "Nhà ở" và thông tin ở
các chi hội sinh viên UEVF để biết thêm chi tiết.

II- CÁC VIỆC CẦN LÀM KHI ĐẾN PHÁP
1)

ĐăNG Ký NHẬP HỌC

Để chính thức trở thành sinh viên của trường minh theo học, bạn phải đi đăng kí nhập
học. Thời gian đăng 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 đăng 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 v.v..
Để hoàn thành việc đăng 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 đăng 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 chăm 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, các quỹ bảo hiểm sinh viên (ví dụ LMDE) sẽ có
mặt tại hầu hết 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
và hưởng các ưu đãi về dịch vụ ngân hàng trong quan hệ hợp tác ba bên giữa UEVF, LMDE
và BRED-Banque Populaire.
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.
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2)

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 Etudiant
valant Titre de séjour, viết tắt là VLSTS). VLSTS 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 55€
(ngoài tiền Visa đã trả tại Việt Nam).
Hai tháng trước ngày hết hạn của VLSTS, 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 VLSTS được quyền làm việc có lương không quá 60% thời gian làm việc
theo quy định , tức là không quá 946h/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.
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 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.
Chúng tôi sẽ tìm hiểu và hướng dẫn chi tiết thủ tục các bạn cần làm ở OFII trong thời
gian sớm nhất. Các bạn vui lòng theo dõi trên Diễn đàn của UEVF : http://uevf.net/forum.
3)

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
Để hỗ trợ sinh viên, UEVF phát triển quan hệ đối tác với Hệ thống ngân hàng BRED
– Banque Populaire (BRED B.P), 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 B.P ngay khi
mới đến Pháp với thủ tục đơn giản hơn : BRED B.P chấp nhận visa ngắn hạn thay vì thẻ
cư trú như nhiều ngân hàng khác yêu cầu. Ngoài ra, khi mở tài khoản đầu tiên tại BRED
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B.P, 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 B.P, bạn sẽ có
thêm một số quyền lợi khác. Để biết thêm chi tiết về những ưu đãi này, mời các bạn xem
mục « Đối tác - BRED Banque Populaire » trên trang web http://uevf.net hoặc gửi câu hỏi
tới hộp thư điện tử Contact@vevf.net
4)

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?
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.net) 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 đăng 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.
Khi đăng kí với các chi hội, các bạn có thể đăng kí theo mẫu sau đây.
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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP

ĐăNG Ký THÀNH VIÊN
Chi hội:...........
Photo

Năm học: 2011/2012

Họ và tên ...............................................................................................................
Ngày sinh...........................................nơi sinh........................................................
Số hộ chiếu ...........................................................................................................
Số thẻ cư trú..........................................................................................................
Nơi học tập hoặc làm việc tại Pháp.......................................................................
..............................................................................................................................
Chuyên ngành................................Trình độ học vấn..............................................
Học bổng (nếu có).................................................................................................
Địa chỉ tại Pháp .....................................................................................................
Email,.......................................................Số điện thoại..........................................
Sở thích .................................................................................................................
ý kiến đóng góp ....................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tôi Cam kết đồng ý với các điều khoản ghi trong điều lệ Hội sinh viên Việt Nam
tại Pháp, đặc biệt là điều 4 và điều 5 về hội viên và Nhiệm vụ của hội viên.

......, ngày........tháng........ năm..........
Ký tên
( Ghi rõ họ và tên)
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III- CUỘC SỐNG TẠI PHÁP
1)

NHÀ Ở
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, phòng trong các ký
túc xá ưu tiên chủ yếu cho các sinh viên
được học bổng hoặc có thể chứng minh
được khả năng 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 năm 1960
hiện đang được tu bổ hàng loạt. Giá thuê
một phòng diện tích khoảng 12m2 trung bình
khoảng 295 E 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
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chung cư dành cho người có thu nhập thấp (HLM). Phòng trong các ký túc xá dạng này
thường có diện tích rộng hơn (18M2 đến 23M2 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 căn hộ dạng này dao động từ 375 E đến 450E
và cũng được hưởng trợ cấp nhà ở (CAF).
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) trên trang
web CROUS 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. 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 ý 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 mà trung tâm đưa ra. Thông thường, bạn cần
nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết, 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 2 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 căn hộ 20m² 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 đàng hoàng.
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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.
Bạn có thể tìm thông tin trên nhiều trang web cho phép đăng tin về nhà ở trên toàn
nước Pháp, trong đó có:


Immobilier de particulier à particulier: http://www.pap.fr

 Immobilier et annonces immobilières: http://www.seloger.com
 Annonces gratuites : http://www.kijiji.fr/
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo trên các trang web, các diễn đàn của sinh viên
Việt Nam tại Pháp vì cộng đồng sinh viên tại đây cũng thường xuyên trao đổi thông tin về
nhà ở.
 Trang web của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF):http://www.uevf.net. Trang
web của Hội sẽ dẫn các bạn đến trang web của các chi hội thành viên trên khắp
nước Pháp.
 Trang web của nhóm NNB-Những người bạn: http://www.nhungnguoiban.org.
 Diễn đàn Đầu Gấu: http://www.daugau.com. Đây là một diễn đàn sôi nổi của nhiều
sinh viên Việt Nam tại Pháp
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…).
Các địa chỉ hữu ích liên quan đến nhà ở sinh viên
 Ký túc xá do CNOUS – CROUS quản lý http://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 http://www.pap.fr;
http://www.kijiji.fr
 Liên hệ qua trung tâm môi giới nhà đất http://www.seloger.com
 Các diễn đàn sinh viên: Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp –http://www.uevf.net.
Nhóm Những người bạn - http://www.nhungnguoiban.org. Nhóm Đầu Gấu –
http://www.daugau.com
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Các địa chỉ khác:
 Quỹ hỗ trợ nhà ở (Caisse d’allocation familiale-CAF) – http://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: http://assurance.habitation.kelassur.com/ (Việc
mua bảo hiểm nhà là bắt buộc khi thuê nhà trong hay ngoài ký túc xá) .
2)

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: http://www.lmde.com và SMEREP: http://www.smerep.fr
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 http://www.ameli.fr. Thứ hai là đối với sinh viện nằm
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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.
Bảo hiểm ở Pháp
Mua bảo hiểm là cần thiết nó 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 chăm
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 tăng thêm những điều kiện chăm sóc khác. Có 3 loại hình Bảo
hiểm y tế bổ sung : Khám chữa thông thường (Soins courants), chăm 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.
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.
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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 chăm 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.
3)

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 ý 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.
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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 năm không 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:
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 con 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.
“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 ăn 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 trẻ) : với công việc này, có thuận lợi là bạn có
nhà ở luôn, được bao cả ăn 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 ăn 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.
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Công việc nhà hàng
Bạn sẽ làm việc trong 1 nhà hàng (Việt Nam, nước ngoài) hoặc trong 1 cửa hàng ăn
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 năng sử dụng máy tính và khả năng
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).
« 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 ý hơn so với những người ở xa.
« 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 năm học không phải đi làm nữa.
« 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 năng 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
Công việc hè
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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..vv.
4)

TỔNG KẾT CHI TIÊU TRUNG BìNH CỦA 1 SINH VIÊN TẠI PHÁP
Tháng đầu
Khoản mục

Các tháng sau

Sinh viên bắt đầu Sinh viên đang học

Phí đăng ký
- Cử nhân
- Cao học
- Doctorat

195,70 Euro
244,70 Euro
353,70 Euro

Bảo hiểm y tế

180 Euro

180

Bảo hiểm bổ sung

100 Euro

100

Nhà ở (tháng đầu tiên và đặt
cọc)
Bảo hiểm nhà ở

300 (KTX) - 600
Euro nhà thuê tư
30

300 - 600

150 - 300

30

30

Ăn uống

250

250

250

Thẻ xe buýt (tháng)

25 Euro

25

25

Phí nộp cho cơ quan quốc gia
đón tiếp người nước ngoài vào
nhập cư

55 Euro

55

Chi phí học tập (sáh vở)

150 Euro

150

100

Các chi phí phụ khác

90 Euro

90

90

Tổng

1375 - 1830 Euro

695 - 845 Euro

Chi phí học và sinh hoạt cho một năm học
- Ăn : 100 – 250 Euro/tháng( 1000 – 2500 Euro)
- Ở: 150 – 300 Euro/tháng ( 1500 – 3000 Euro)
- Bảo hiểm, chi phí sách vở, thẻ bus…: 400 – 500 Euro/năm
Tổng : 3500 – 6400 Euro/năm
5)

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
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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

Đối với thẻ nhiều năm

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Chứng minh về chương trình học tập năm
sau

Chứng nhận ghi danh ở một chương trình học
kéo dài nhiều năm

Tài liệu chứng minh rằng sinh viên tiếp tục có Chứng minh tài chính
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

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
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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 lý 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).

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.
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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.
6)

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…
 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
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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.
7)

TìM THỰC TẬP
Thực tập

Trong quá trình học tại Pháp, tùy theo ngành học và trường học, ngay từ năm đầu 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 http://www.afij.org

•

Atoutstageshttp://www.atoustages.com

•

Cap Campushttp://www.capcampus.com

•

CIDJhttp://www.cidj.asso.fr

•

Direct Etudiant http://www.directetudiant.com
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•

e-Gohttp://www.e-go.fr

•

En Stage http://www.en-stage.com

•

Etudishttp://www.etudis.com

•

IQuesta http://www.iquesta.com

•

Jobalacarte http://www.jobalacarte.com

•

Job Stage http://www.jobstage.com

•

Kap’Stages http://www.kapstages.com

•

Place O Jeunes http://www.placeojeunes.com

•

Talent Campus http://fr.talentcampus.com

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 tháng 1 năm 2010 là 1.343,80 euros trước thuế (1.058,11 sau thuế).
8)

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 ( giấy tờ gửi qua đường bưu điện băng thư đảm bảo
loại lettre recommandé avec accusé de réception tới préfecture nơi bạn đang sống.
Những điều quan trọng
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
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.
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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 lien 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.
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Vì đây được tính như kinh nghiệm đầu tiên khi đi làm, người xin được Gia hạn cần
phải được trả lương gấp 1,5 lần lương SMIC, có nghĩa là ít nhất 2006,55 euros/tháng
(lương đã bao gồm thuế) tính từ ngày 01/07/2009.
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 lien quan đến ngành học và
tương đương với kinh nghiệm đầu tiên, sinh viên được hưởng quyền lợi đi làm của Thẻ cư
trú như khi còn là 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).
9)

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/

http://www.cadresonline.com/

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm theo các ngành:

35

Hướng Dẫn DU HỌC PHÁP 2012
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP - UEVF

•

Tin học

www.webcible-it.com

www.lesjeudis.com

www.emploicenter.com
•

Marketing, thương mại

www.webcible-commerciaux.com

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: http://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
văn bản chỉ nên làm gọn trong 1 trang.
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, thông tin contact@uevf.net.
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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HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TẠI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (PHÁP)
VỚI SỰ HỖ TRỢ TỪ SEABANK

Vietnam

Pháp

Ưu đãi từ SeABank

Ưu đãi từ S ociété G énérale

Chuyển tiền ra nước ngoài: Miễn phí lần đầu
tiên

Phí sử dụng tài khoản thanh toán: Miễn
phí năm đầu tiên

Thẻ Visa/Mastercard: Miễn phí thường
niên năm đầu tiên

Thẻ Quốc tế: Miễn phí thường niên năm
đầu tiên

Dịch vụ ngân hàng điện tử - SeANet: Miễn
phí thường niên năm đầu tiên

Dịch vụ ngân hàng điện tử: Miễn phí năm
đầu tiên

Cho vay khuyến học - SeAStudy: Lãi suất
tháng đầu tiên 0%

SeABank và Société Générale hợp tác hỗ trợ du học sinh Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi:
Hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết
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THÔNG TIN CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC UEVF
***
AIX-MARSEILLE
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI
Marseille

Nằm ở phía Nam nước Pháp, cách thủ đô Paris 777km, đi TGVmất 3 tiếng, rất tiện
lợi về mặt giao thông. 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 gần như quanh năm rực rỡ ánh mặt trời.
Aix en Provence
Aix en Provence cách Marseille 30km về phía bắc, gần Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và
ý. Aix En Provence được biếtđến 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 được mệnh danh là thành phố Đại học với không gian yên bình và tập trung các
trường đại học lớn của Pháp.
Chi hội Aix - Marseille
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. Hiện có rất nhiều sinh viên các
nước Châu Á yêu thích thành phố, đang sinh sống và làm việc tại đây. 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, rửa bát, giúp việc, trông trẻ, trông người già,...
Các hoạt động truyền thống
-

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,…

-

Các hoạt động thể thao: Giải bóng đá “Super Summer”, giải bóng đá “Noel Open”,
giải bóng đá “Mùa xuân thiếu nữ”, giải bóng bàn nhân dịp 8/3…

-

Các hoạt động văn hóa – văn nghệ: Tuần lễ văn hóa Việt Nam, Chương trình thi
nấu ăn, Soirée Karaoke, Cuộc thi Miss Photo Aix Marseille,…

-

Các hoạt động học tập: Hội thảo định hướng học tập, chương trình gặp gỡ sinh
viên mới…
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Liên lạc
Tất cả các bạn sinh viên đến với Aix Marseille du học đều có thể liên lạc trực tiếp với
HSV Aix Marseille, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể.
Website: http://svaix-marseille.fr
Email: sv_aix_marseille@yahoogroupes.fr
Tại Pháp:
1. Nguyễn Thu Phương – Tel: 06 50 31 38 68 - thuphuongtm@gmail.com
2. Vũ Ánh Nguyệt – Tel : 06 44 23 57 25 - mun.rain@yahoo.com
3. Nguyễn Thanh Tu – Tel: 06 46 25 43 21 - thanhtu_nguyen_vn@yahoo.com
Tại Việt Nam:
Nguyễn Thế Giang – cựu chủ tịch SVAM - Hà Nội - giang18883@yahoo.com
Nguyễn Duy Cường – cựu chủ tịch SVAM – TP Hồ Chí Minh - apofids@yahoo.com
2)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG Có TẠI THÀNH PHỐ
Nhóm các trường đào tạo chuyên ngành Khoa học Tự nhiên

Trường Aix Marseille II (Université de la Méditerranée): là trường Đại học đào tạo chủ
yếu tập trung vào các nhóm ngành: y khoa, dược, kỹ thật, kinh tế:
Ngành có nhiều sinh viên Việt Nam theo học: Kinh tế. Khoa Kinh tế ĐH Aix Marseille
II, gồm 2 cơ sở, 1 ở Aix en Provence va 1 ở Marseille - Falcuté Colbert. Sinh viên VN tập
trung học chủ yếu ở Aix en Provence.
Website: http://www.univmed.fr
Trường IAE (Institut d’Administration des Entreprises)
Là một trường tư chuyên đào tạo về thương mại, quản trị doanh nghiệp và những
lĩnh vực liên quan như tài chính, marketing, kiểm toán. Là 1 trong những trường lớn nổi
tiếng của Pháp, ngành mạnh của trường là kiểm toán nội bộ (Audit Interne).
Website: http://www.iae-aix.com
Nhóm các trường đào tạo chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Aix Marseille I (Université de Provence): là trường Đại học lớn có cơ sở đào
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tạo tại nhiều thành phố khác nhau trong vùng: Marseille, Aix En Provence, Arles, Aubagne,
Digne, Avignon.
Website: http://www.univ-provence.fr/- Université de Provence
Để biết thêm thông tin, và thủ tục nhập học về các ngành về văn học, ngôn ngữ học
Tel : 33 (0)4 42 95 32 34 ; suio@up.univ-aix.fr
Nhóm các trường đào tạo chuyên ngành Luật
Trường Aix Marseille III (Université Paul Cézanne): là trường Đại học thành lập từ
rất lâu đời và có truyền thống đào tạo chủ yếu tập trung vào các ngành như luật, kinh tế.
Website: http://www.univ-cezanne.fr-Université Paul Cézanne
Hệ thống trường dạy tiếng
Trường
dạy
tiếng:
IEFEE
euros/năm)http://www.iefee.com/

của

Aix-Marseille

(Học

phí

1200

Các trường lớn, trường tư, trường trung cấp dạy nghề, trường dự bị đại học
•

3)

Ecole nationale des Ingénieurs des Arts et des Métiers - www.aix.ensam.fr

•

Ecole supérieure d’ingénieur de Luminy - www.esil.univmed.fr

•

Ecole de journalisme et de communication - www.ejcm.univ-mrs.fr

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN

Giá cả sinh hoạt trung bình trong 1 tháng : Tiền ăn, tiền nhà, sinh hoạt phí- Chi phí
học và sinh hoạt cho một năm học:
-

Bảo hiểm y tế: 180E/năm

-

Phí nộp cho cơ quan quộc gia đón tiếp người nhập cư: 55E

-

Ăn: 150 – 250E/tháng

-

Ở: 100 – 350E/tháng – Đối với các phòng cité

350 – 500E/tháng – Đối với các phòng thuê ngoài
(Chi phí có hỗ trợ nhà ở CAF từ chính phủ: 70E-280E)
- Tiền học: 500 - 1000E/năm – Các trường ĐH thông thường
2000- 4000E/năm – Các trường ĐH mỹ thuật, y
10000 – 15000E/năm – Các trường lớn
- Bảo hiểm, chi phí sách vở, thẻ bus…: 400 – 500 Euro/năm
Tổng: 6000 – 8000 Euro/năm
Các website hỗ trợ tìm nhà:www.leboncoin.com – Mã vùng Marseille: 13001 Mã vùng
Aix En Provence: 13100.
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BORDEAUX
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI
Giới thiệu chung về thành phố

Bordeaux là thành phố lớn thuộc vùng Aquitaine, phía Tây Nam nước Pháp, nằm cách
không xa biển Đại Tây Dương, biên giới Tây Ban Nha. Khí hậu rất mát mẻ, mùa đông không
quá lạnh và mùa hè không quá nóng bức. Bordeaux cũng là vùng trồng nho, sản xuất rượu
vang hàng đầu của Pháp.
Là thành phố có trường Y và trường Luật được xếp hàng đầu nước Pháp.
Là thành phố đại học, môi trường của Bordeaux tương đối sạch sẽ, an ninh và hiện đại.
Các địa điểm tham quan du lịch
Bordeaux có rất nhiều danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận là di sản văn
hóa thế giới. Là một trong 10 thành phố có lượng khách du lịch lớn ở Pháp. Bên cạnh đó
ở Bordeaux các bạn có thể dễ dàng đi thăm quan các bãi biển Arcachon, Biarritz, Cap
Ferret … hay khám phá các vùng trồng nho, đồng núi rất quyến rũ và đặc trưng nét đẹp
Pháp : Saint Emilion, Lourdes, les Landes…
Giới thiệu chung về chi hội
Theo số liệu không chính thức, hiện ở Bordeaux có khoảng 150 sinh viên Việt Nam
đang học tập, nghiên cứu và sinh sống trên địa bàn thành phố. Thành lập năm 2006, Chi
Hội UEVBX là một trong những Chi hội mạnh của phong trào sinh viên Việt Nam tại Pháp.
Truyền thông của chi hội
Các bạn liên hệ trực tiếp với Hội SV Việt Nam tại Bordeaux trên diễn đàn:
www.uevbx.nethoặc địa chỉ mail contact@uevbx.net
Facebook http://www.facebook.com/uevbx
Hoặc khi cần giúp đỡ của Hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux
Anh NGUYỄN MẠNH LINH, Chủ tịch UEVBX 2011-2012.
Tel: 07 50 47 28 10 Email: contact@mlinh.com
AnhTRẦN NGỌC HOÀNG, UVBCH UEVBX. Email: ngoc_hoang311@yahoo.fr
(Phụ trách trả lời câu hỏi và đón tiếp hướng dẫn các bạn sinh viên mới)
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2)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG Có TẠI THÀNH PHỐ
Bordeaux hiện có 4 trường Đại học (Universités) và các trường độc lập khác.
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 thông tin,Hóa học, Sinh học, Vật liệu, Cơ khí, Xây dựng.
Trang web: http://www.u-bordeaux1.fr/dai/
Các ngành đào tạo có tiếng của trường và có nhiều SV VN: Vật liệu, CN Sinh học và
Hóa học, Tin học.
TrườngĐại học Bordeaux 2 (Université Victor Ségalan)
Là trường Đại học đào tạo chủ yếu các nhóm ngành thuộc khoa học Y – Nha – Dược.
Trang web: http://www.u-bordeaux2.fr/index.jsp
Là trường được xếp hạng hàng đầu về Y – Nha – Dược tại Pháp.
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.
Trang web: http://www.u-bordeaux3.fr/fr/index.html
Các ngành đào tạo có tiếng của trường : Nghệ thuật, Văn chương. Các ngành có
nhiều SV VN: Văn chương, Ngôn ngữ, Lịch sử.
Trường Đại học Bordeaux 4 (Université Montesquieu Bordeaux 4)
Là trường Đại học đào tạo chủ yếu tập trung vào các nhóm ngành Kinh tế, Luật, Quản
lý và nhiều lĩnh vực chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trên.Trang web: http://www.u-bordeaux4.fr/accueil/
Các ngành có nhiều SV VN : Kinh tế, Quản trị, Luật
Ngoài ra tại Bordeaux cũng có hệ thống các trường Grand Ecole chất lượng cao và
cũng đứng trong danh sách những cơ sở có thứ hạng ở Pháp
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Trường INSEEC Grande École de Commerce www.inseec.com
Trường BEM Bordeaux Management School www.bem.edu
Bên cạnh đó cũng có khoảng 15- 20 trường tư với đủ các ngành học, và đáp ứng đủ
các yêu cầu của sinh viên trong nước và nước ngoài.
3)

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
Đi lại

Thành phố Bordeaux được trang bị hệ thống Tram, Bus hiện đại nhất Pháp các bạn
có thể dễ dàng sử dụng Tram(Tàu điện), Bus để đến đi lại đến mọi nơi trong thành phố với
chi phí trọn gói chỉ 16 eu 1 tháng. Từ sân bay có nhiều xe Buýt đi thẳng về thành phố trong
30 phút. Từ bến tàu ( nằm ở trung tâm thành phố) có nhiều Tram và Buýt. Ngoài ra các bạn
còn thể sử dụng hệ thống xe đạp công cộng với 140 trạm xe khắp nơi trong thành phố.
Trang web tham khảo :www.infotbc.com
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 của Crous tại Bordeaux là rất cao. Tuy nhiên tiêu chuẩn thường
dành cho các bạn học Thạc sĩ. Nhưng từ 2011 có rất nhiều sinh viên Licences cũng có thể
xin được phòng Crous. Mọi thông tin và thủ tục xin phòng mời các bạn tham khảo tại trang
web http://www.crous-bordeaux.fr/
Nhà thuê ngoài: Các bạn cũng có thể dễ dàng thuê nhà tại gần các trường học hoặc
gần trung tâm thành phố với giá cả không quá đắt.
Cách tìm nhà: Các bạn có thể tham khảo các trang web sau để tìm hiểu về giá cả và
cách tìm nhà
http://www.adele.org/public/residence/residence_liste.php?ville_mere=BORDEAUX
http://www.annoncesjaunes.fr/immobilier/a/Bordeaux/p/1/
http://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-bordeaux-2-5.html
Giá cả trung bình: Giá cả trung bình cho cuộc sống sinh viên ở Bordeaux vào khoảng
500-600 euro: với chi phi phí cho tiền nhà vào khoảng 250 Euro ( sau khi đã trừ CAF), 150
tiền ăn , 100 tiền điện thoại, Internet và 100 tiền đi lại và chi tiêu thêm. Đây là mức chi tiêu
hợp lý và dễ chịu hơn các thành phố khác.
Thủ tục hành chính
Làm OFII: http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/
Đăng ký công dân với ĐSQ VN tại Pháp: để đăng ký công dân bạn liên hệ với Ban
chấp hành hội sinh viên Việt Nam tại Bordeaux. Và công việc này thường được tiến hành
vào chương trình Đại hội vào tháng 10 hàng tháng.
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DUNKERQUE
1)

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.
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.
2)

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI DUNKERQUE
Université du Littoral Côté D’opale

Đây là trường đại học thuộc hệ thống trường miền duyên hải nord pas de calais. Nói
tóm tắt là hệ thống trường đai học của những thành phố biển phía bắc gồm Dunkerque,
Calais, Boulogne-sur-mer…
Trường đào tạo nhiều chuyên nghành từ luật, kinh tế, Ngôn ngữ học, thể dục…
Link Web: http://www.univ-littoral.fr/formation/masters.htm
ISCID - Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque
99% sinh viên Việt Nam tại Dunkerque đang theo học ngôi trường này vì đây là ngôi
trường có quan hệ hợp tác song phương với Đại Học Thương Mại Hà Nội. Sinh viên
Thương mại sang ISCID theo dạng trao đổi chiếm 70%, phần còn lại là từ vùng khác chuyển
đến hoặc theo dạng tự túc.
Vì là trường con của ULCO (Université du Littoral Côté D’opale) nên sinh viên tại
ISCID đều theo chương trình học song song của cả hai trường để sau này bằng Master 2
là bằng của cả hai trường cấp. Thông thường sinh viên Master 2 phải học nhiều hơn các
trường khác trên đất pháp khoảng 14 credit tức là muốn lấy bằng của cả ISCID và ULCO.
Còn nếu ai không có nhu cầu lấy 2 bằng thì ngay đầu năm Master 2 có thể chỉ đăng ký lấy
bằng của ISCID thôi và chỉ cần qua 60 credit và 9 credit thực tập. Link Web:
http://www.iscid.com/fr/accueil.aspx
ISCID là đối tác của nhiều trường trên thế giới, trong đó có ESC (Thương Mại, Việt
Nam). Trường đạo tạo các cấp bậc Licence, Master1, Master2.
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- Số lượng sinh viên của trường đa dạng quốc tịch (Pháp, Nga, Gorgie, Tây Ban Nha,
ý, Camerun, Sếnegal,Trung Quốc, Việt Nam….). Mỗi Promotion có khoảng trên dưới 60
người. Các bạn có thể hiểu nôm na như sau: ISCID có 5 promotion: Préparatoire 1 (lớp dự
bị 1), Préparatoire 2 (lớp dự bị 2), ISCID 1, ISCID2, ISCID3 – Tương ứng theo thứ tự là: Licence1, Licence 2, Licence 3, Master1, Master 2.Vì đây là trường đạo tạo song song cả
école và université (trường tư và trường công) nên hơi phức tạp về cách gọi promotion.
- Trường phân ngành vào năm ISCID3, tức Master2. Đây chính là các chuyên nghành
của ULCO để có thể lấy 2 bằng sau này (Cái này không bắt buộc) nếu bạn không thích có
2 bằng thì không đăng ký chuyên nghành có nghĩa rằng Diplome( bằng) ra trường sau này
có status là Commerce Internationalcủa ISCID. Còn nếu bạn đăng ký học 2 bằng thì có 4
chuyên nghành học: Achat International, Marketing International, Management International,
Transport et Logistic International, Management Portuaire et Aéroportuaire. Các chuyên
ngành học chung với nhau trong 60 credit chung của ISCID, còn 14 credit để lấy bằng
chuyên nghành thì học riêng đối với từng Master, trừ Master về Achat, phải học nhiều cours
và nhiều giờ. ISCID nổi tiếng và có chật lượng nhất là M2 Achat. Master này thích hợp với
bạn nào học khá tiếng Anh.
- Tình hình học tập ở Dunkerque không quá khó. Các cours học thường bắt đầu từ 8h
sáng đến 5h30 chiều. Điểm thi cuối môn học thường được tính cho bài kiểm tra cuối cùng,
nhưng cũng có những môn học tính cả điểm controle continu, hoặc cả những bài TD, thuyết
trình. Những môn học thuyết trình, thường được chia theo nhóm (do giáo viên phân loại,
hoặc do các bạn sinh viên tự đăng kí nhóm).
- Tài liệu học tập thi do nhà trường phát. Sinh viên có thể lên thư viện mượn sách để
tham khảo thêm, hoặc hỏi kinh nghiệm của những bạn đi trước.
- Vì là trường quốc tế nên hàng năm ISCID có rất nhiều lễ hội cho các bạn sinh viên
trao đổi văn hóa và tìm hiểu lẫn nhau: Noel, Porte Ouvert, Gala… Có hai lễ hội lớn cho sinh
viên châu Á là Fête de la lune (Trung Thu) và Nouvel an (Tết).
3)

THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
Nhà cửa

Sinh viên có thể được các bạn trong BDE (Bureau des études) giới thiệu và dẫn đi
xem nhà, hoặc có thể nhờ các bạn năm trước liên lạc với những chủ cũ để thuê nhà.
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
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tarif normal là 13€ nhưng khi có thẻ vàng bạn chỉ mất tầm 6,5€ cho 1 carnet 10 vé (carnet
với tarif réduction).
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.
- Về quần áo, đồ đạc, trang sức, các bạn có thể tìm ở nhiều cửa hàng trên trung tâm.
Liên hệ sinh viên Viêt Nam tại Dunkerque
-

Web :http://www.dkvn.org/diendan/forum.php

-

Facebook:http://www.facebook.com/pages/Dkvn-Alliance-des-%C3%A9tudiantsvietnamiens-%C3%A0-Dunkerque-France/104725969560538

-

Twitter:http://twitter.com/#!/Dunkerque_dkvn

Tại Pháp:
- L Ê Phi Long philongww@yahoo.com
- NGÔ Quang Đức saint_bowps @yahoo.com
- BUI Xuan Bach bui_bach@yahoo.fr
Tại Việt Nam:
- DOÃN Nhật Phương thinkpad_xh + dnpwork@gmail.com
- DưƠNG Anh Vũ duonganhvu_vn@yahoo.com
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GRENOBLE
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

Giới thiệu về Grenoble
Nằm tại phía Đông – Nam nước Pháp và là thủ phủ tỉnh ISERE, Grenoble là thành
phố lớn thứ hai của vùng Rhone-Alpes, sau Lyon. Grenoble được bao bọc bởi ba dãy nũi
Vercors, Chartreuse và Belledonne ở độ cao ~ 300m và thuộc dãy Pyrenees nổi tiếng của
châu Âu. Đặc điểm địa lý này khiến Grenoble trở thành một nơi lý tưởng cho các môn thể
thao leo núi, trượt tuyết và camping. Grenoble cũng là thành phố biên giới cách Italie 70
km và cách Thụy sĩ 110 km.
Giới thiệu chung về chi hội sinh viên Grenoble
AEVG (Association des Etudiants Vietnamiens de Grenoble) là nơi quy tụ
cácbạn sinh viên hiện đang học tập, nghiên cứu tại Grenoble.
AEVG tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí chung: văn hoá, văn nghệ,
thểthao…, các hoạt động xã hội : từ thiện, đón tiếp đoàn Việt nam, tập hợp các
thành viênđể giúp đỡ nhau trong học tập và đời sống nhất là giúp các bạn mới đến
hoà nhập với môi
trường mới. Do đặc điểm thời gian tham gia học tập của du học sinh chỉ diễn
ra trong một vài năm, nên mỗi nhiệm kì của Ban đại diện AEVG trong vòng một
năm nhằm đảm bảo tính kế thừa và phát triển các hoạt động của AEVG.
Vào đầu các năm học, AEVG tổ chức họp mặt để bầu ra một Ban đại diện
ch năm học mới.
Các hoạt động thường niên của chi hội
Hàng năm, AEVG tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, 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 chụp ảnh, CLB ẩm thực,…vv
Các hoạt động chính được tổ chức hàng năm của AEVG
-

Bắn súng – Laser Game (~70 người tham gia)

-

2 giải bóng đá truyền thống (>100 người tham gia)

-

Tuần lễ văn hóa Tết (>1000 người tham gia)
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-

Giải bóng rổ (>80 người tham gia)

-

Barbecue (>100 người tham gia)

Các kênh thông tin liên lạc của AEVG
AEVG có một website để đăng tải những thông tin về các hoạt động của
AEVG tại địa chỉ: http://www.aevg.fr
Để khai báo thông tin về thành viên và chia sẻ thông tin cá nhân với các thành
viên khác, bạn hãy vào đây: http://www.aevg.fr/donvi
AEVG có một diễn đàn rất sôi nổi để các thành viên và bạn bè khắp nơi có
thể chuyện trò, giải trí, sáng tác văn thơ, âm nhạc…: http://www.aevg.fr/forums
Ngoài ra, sinh viên Grenoble còn có một mailing list để các thành viên có thể
liên lạc với nhau, trao đổi kinh nghiệm, thắc mắc, etc. địa chỉ: vietnam-gre@yahoogroupes.fr
Để đăng ký thành viên của mailing list, bạn hãy gửi một bức thư tới: vietnamgre-subscribe@yahoogroupes.fr.
Về các thông tin khác, bạn có thể liên hệ với Ban chấp hành AEVG thông
qua địa chỉ e-mail các thành viên chính: Chủ tịch Hội sinh viên: giang_vu83@yahoo.fr
Thư ký : cry.orientalflower@gmail.com
Phó Chủ Tịch: chumanhhungbk@gmail.comThủ quỹ : tranglm91@gmail.com
2)

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI GRENOBLE

Grenoble là một trong những khu giáo dục đại học lớn nhất của Pháp (với trên 65
000 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 50
000 sinh viên. Năm 2011, Grenoble được tờ L’Etudiant bình chọn là thành phố giáo dục
hàng đầu của Pháp.
Grenoble có 3 trường Đại học tập trung chủ yếu trong khu Campus:
-

Université Joseph-Fourrier (UJF) – Grenoble 1: Chuyên đào tạo các lĩnh vực khoa
học, kỹ thuật, địa lý, 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
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-

Université Stendhal – Grenobe 3: chuyên về ngôn ngữ, văn học và truyền thông

Website: www.u-grenoble3.fr
Ngoài ra, Grenoble cũng tập trung nhiều Trường lớn và có các chương trình đào tạo
bằng tiếng Anh như:

3)

-

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

-

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

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN

Đi lại từ 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
Phương tiện đi lại trong thành phố chủ yếu : xe điện (tramway), xe buýt (bus)
vàxe đạp. Xe điện 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.
Nhà ở tại Grenoble
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 site www.crous-grenoble.fr để có thêm thông
tin.Các bạn có thể đăng kí nhà ởtrước qua các trung tâm quản lý nhà cửa như:
LA RESIDENCE HOUILLE BLANCHE (RHB)
 Tel: 04.76.54.56.01 – E mail: residence@rhbgrenoble.fr
 Website: http://www.rhbgrenoble.com
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 Giá nhà : Chambre : 270 €, studio : 400 € - Có quyền xin trợ cấp CAF.
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES - ARPEJ
 Tél : 04 76 03 80 01
 http://www.univercity.fr/
 422 chambres et 27 studios, T1, T2 meublés pour étudiants
Thuê nhà ở ngoài: khá nhiều bạn sinh viên thuê trọ ở ngoài các khu ký túc xá, tuy
vậy thủ tục thuê nhà khá phức tạp. Các bạn phải liên lạc với người bảo lãnh để thuê nhà
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.
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 : 0810 25 38
80. Site: www.grenoble.caf.fr
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LILLE
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

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), điểm thuận lợi
cho các cuộc vacance du lịch. Với hơn 1 tiếng rưỡi ô tô, từ Lille các bạn có thể đến vùng
biển Calais nơi có eo biển Manche nổi tiếng đi qua vương quốc Anh, và cũng từng đấy
quãng đường bạn có thể đi thăm hai thành phố Brugge và Bruxelle của Bỉ. Chỉ bằng khỏang
cách 300km Hà Nội- Vinh, Lille nối lìền thành phố hoa tulipe Amsterda, Luxembourg,
Cologne và Bon của Đức. Năm 2004 Lille trở thành Capitale Européenne de la Culture.
Các địa điểm tham quan du lịch : La Citadelle de Vauban, Vieux-Lille, Palais des
Beaux-Arts,…
Giới thiệu chung về chi hội
SVLille hoạt động với mục đích gắn kết các thành viên đang sống, học tập và nghiên
cứu tại Lille, giúp đỡ nhau trong học tập, trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
thường ngày, từ những khó khăn trong việc tìm nhà, chuyển nhà đến việc xin giấy tờ, đăng
kí học. Và đặc biệt SVLille luôn sẵng sàng giúp đỡ những học sinh, sinh viên trong nước
đang có nguyện vọng đến Lille hay các thành phố khác ở Pháp học tập, về mọi thông tin
liên quan đến quá trình tìm kiếm trường lớp, học bổng hay những thủ tục giấy tờ cũng như
những chi phí cho việc học tập hay trong cuộc sống thường ngày. SVLille luôn chào đón
các bạn đến nghiên cứu và học tập tại Lille.
Ngoài việc học phải đặt lên hàng đầu, SVLille cũng chú trọng đến vấn đề vui chơi,
giải trí cho các bạn giải stress sau những tuần làm việc và học tập mệt mỏi. Chính vì vậy
các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia những trận bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn,
tennis... và những lần đi chơi dã ngoại, cùng vui
hát trong Citadel, trong Parc Héron hay đạp xe
đến nhiều nơi thơ mộng quanh Lille.
SVLille có một Ban Đại Diện được các
thành viên bầu 1 năm 1 lần, thành phần của
BDD gồm 5 người. Các thành viên của SVLille
đều có quyền tham gia vào Ban Đại Diện, có
quyền ứng cử và đề cử. Các bạn mới đến Lille
có thể liên hệ với một số bạn trong ban đại diện
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năm học 2011-2012.
Nếu bạn muốn hỏi thông tin trực tiếp, bạn hãy gửi thư đến địa chỉ maillist:svlille@yahoogroups.com. Để đăng ký vào group: hãy gửi mail đến svlillesubscribe@yahoogroups.com hoặc đến các bạn trong Ban đại diện (svlille@gmail.com),
chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn với tất cả những gì có thể.
2)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG Có TẠI THÀNH PHỐ

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 des sciences et technologies de Lille (Lille 1)
Tập trung đào tạo ba nhóm ngành chính:
- Khoa học cơ bản như Toán, Lý 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)

Số sinh viên ở Lille theo học trường Lille 1 là đông nhất, đặc biệt là chuyên ngành
économie-gestion
Site web: http://www.univ-lille1.fr
Université Droit et Santé (Lille 2)
Mạnh về các chuyên ngành sau : Médecin, Pharmacie, Droit et Management – Distribution (http://www.univ-lille2.fr)
Université Charles de Gaulle (Lille 3)
Mạnh về các ngành nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, lịch sử, văn hóa, đông phương,
triết, tâm lý, giáo dục ... (http://www.univ-lille3.fr)
Grandes écoles
Ở Lille còn có một hệ thống các trường lớn (grandes écoles) rất phong phú và đa dạng
ngành nghề. 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: École centrale de
Lille (www.ec-lille.fr); École nationale supérieure d'arts et métiers (www.lille.ensam.fr), ...
3)

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
Đi lại

Phương tiện thông dụng nhất để đi từ sân bay CDG về Lille là tàu cao tốc (TGV) của
Công ty Đường Sắt quốc gia Pháp (SNCF) (1 tiếng). Ngoài ra có thể đi bằng máy bay (30
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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,
tram và bus, tất cả được quản lý và điều hảnh bởi Transpole (http://www.transpole.fr/). Bên
cạnh đó còn dịch vụ thuê xe đạp công cộng VLille.
Nhà cửa
Nhà Crous: đây là các khu kí túc xá do Crous xây dựng và quản lý, đặt tại các cụm
trường học tại Lille cũng như các vùng lân cận. Vd 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 trụ sở ở trong centre Lille nên thường ở các ký túc trong trung tâm Lille, sinh viên
các trường Y Dược thường tập trung ở khu CHR Oscart Lambret. (http://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: là 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. Bếp và các
công trình phụ là chung cho mọi người ở trong nhà.
Các trang web lớn để tìm nhà:
(http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/nord_pas_de_calais/;
http://www.appartager.com/; http://www.adele.org/; http://fr.chambrealouer.com/chambrea-louer).
Đánh giá chi phí trung bình tháng
Giá cả trung bình (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 150
(euros), đi lại và một vài phụ phí khác (40 euros).
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 them được
những thông tin cụ thể hơn, các bạn có thể liện lạc với BDD tại: svlille@gmail.com
Lưu ý: mời các bện đến với trang web chính thức cua chi hội SvLille :
http://svlille.fr/portal, các bạn có thể biết mọi thông tin cập nhập mới nhất của SvLille và
những hướng dẫn cụ thể cho mọi đời sống sinh hoạt, học tập, làm việc, vui chơi giải trí ở
Lille.
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LYON
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

Lyon
Trái tim của nước Pháp, nằm ngay trên tuyến đường sắt TGV nhanh nhất nước Pháp
Paris-Marseille, vị trí địa lý chính là điều kiện thuận lợi đầu tiên của Lyon. Lyon cũng được
biết đến là một thành phố trẻ, sôi động và thực sự là nơi lý tưởng để học tập và nghiên
cứu. Mỗi năm Lyon vinh dự được đón vài chục sinh viên Việt Nam đến để học tập và nghiên
cứu. Vì thế từ lúc ban đầu chỉ vài chục người, đến nay đã có hơn 400 sinh viên Việt Nam
phần lớn tại các trường như: INSA de Lyon, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3… bao gồm các ngành
thế mạnh như: cơ học, hóa học, Y học, kinh tế, CNTT, xã hội, luật, ngôn ngữ …
UEVL (Hội sinh viên Việt Nam tại 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), hay với tên gọi tiếng Việt SVL (Sinh Viên
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. Mục đích của hội là
để giúp đỡ các thành viên của mình khi gặp khó khăn, phát động những hoạt động ngoại
khóa, tạo điều kiện trao đổi, giao lưu giữa các thành viên với nhau và với các nhóm sinh
viên Việt Nam khác đang học tập và công tác tại những nơi khác trên đất Pháp cũng như
trên toàn thế giới. UEVL hoạt động không vì mục đích kinh tế hoặc chính trị và không giới
hạn thành viên tham gia.
Trên thực tế, 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, cũng như thúc đẩy phong trào học tập thông qua các hội thảo khoa học và
các lớp học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) miễn phí.
Một số hoạt động chính của UEVL trong năm học 2011-2012
Học tập - Nghiên cứu: Hội thảo khoa học đa ngành
Văn hóa - Đời sống
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UEVL đã có những hoạt động văn hóa sôi nổi và thiết thực trong vòng một năm qua.
Từ việc tổ chức thành công « Đêm hội trăng rằm», « Đêm thơ Thùy Vi », ngày hội tết «
Thoáng Xuân Lyon» và tới đây là « Bonsoir Vietnam 2 », UEVL đã và đang khẳng định
được vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của các bạn trẻ Việt Nam tại
Lyon.
Thể thao
Ngoài việc duy trì hoạt động hàng tuần cho các bạn sinh viên yêu thích bóng đá, UEVL
vừa tổ chức thành công giải đấu Open Lyon với sự tham gia của nhiều đội bóng mạnh như
Bolivia, Việt Kiều Lyon, Việt Kiều Grenoble, Sinh Viên Grenoble, Sinh viên Lyon 1 & 2, INSA
Lyon, … vào ngày 13/05/2012… Sắp tới UEVL mong muốn mở rộng các hoạt động thể
thao tới các môn như cầu lông, 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 căng thẳng.
2)

CHƯơNG TRìNH ĐóN TIẾP VÀ GIúP SINH VIÊN MỚI HòA NHẬP CUỘC SỐNG
Ở LYON
Với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ các bạn sinh viên trong những ngày đầu, UEVL đã xây

dựng chương trinh đón tiếp và giúp sinh viên mới gồm các nội dung : Hỗ trợ đón rước, Giới
thiệu mở tài khoản ngân hàng, Quyên góp đồ giúp đỡ tân sinh viên, Lớp học tiếng pháp.
Để tham gia chương trình, các bạn cần đăng ký trước 2 tuần với UEVL ngày và giờ
đến sân bay Lyon (Aéroport Lyon-Saint Exupéry) hoặc nhà ga xe lửa trung tâm (Gare SNCF
Lyon Part Dieu). Nhận được thông tin đăng ký, người phụ trách chương trình sẽ bố trí một
thành viên trong ban chấp hành hoặc một tình nguyện viên liên lạc trực tiếp và sắp xếp
thời gian đi đón bạn. Ngay sau khi tới Lyon, bạn sẽ được hẹn ngày giờ để mở tài khoản
ngân hang dưới sự giới thiệu của UEVL.
Đây là một trong những nhu cầu đầu tiên của mọi sinh viên đi du học nói chung và khi
du học ở Pháp nói riêng, chắc hẳn các bạn cũng đã biết tại Pháp, mọi chi tiêu hầu hết đều
được thanh toán bằng thẻ tín dụng, trừ các khoản chi nhỏ (dưới 10EUR), đối với các bạn
được học bổng thì tài khoản ngân hàng lại càng cấp thiết ngay khi đặt chân đến Pháp. Vậy
việc chọn ngân hàng để mở tài khoản đòi hỏi một sự tìm hiểu kỹ càng. Đến với Lyon, các
bạn sẽ được UEVL tư vấn mở tài khoản ngân hàng, chúng tôi đã làm việc với các ngân
hàng hàng đầu ở Pháp như LCL, BNP để đem lại lợi ích tối đa cho sinh viên Việt Nam.
Tham gia chương trình đón tiếp, các bạn sinh viên mới sẽ có điều kiện thuận lợi để
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học hỏi và phát triển các mối quan hệ trong cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh và trí
thức người Việt tại thành phố Lyon.
3)

THÔNG TIN BẠN CẦN

Sổ tay du hoc 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 tới các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam những thông tin cơ bản về cuộc
sống và học tập tại nước Pháp nói chung và tại Lyon nói riêng. Ngoài những thông tin cơ
bản về UEVL hay hệ thống các trường đại học, cuốn sổ tay còn mang tới cho bạn những
thông tin thiết thực liên quan đến nhà ở, thủ tục hành chính và các vấn đề về trợ cấp xã hội
tại

Lyon.

Sổ

tay

này

có

thể

tải

về

từ

trang

web

của

Hội

UEVL

:

http://svlyon.fr/viewtopic.php?f=51&t=2002
Thông tin liên lạc
1. Trang Web của UEVL:http://svlyon.fr. Tại đậy 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.
2. Facebook của Hội UEVL: http://www.facebook.com/pages/UEVL/230180527013649
3. Địa chỉ email liên lạc của Hội UEVL: contact.uevl@yahoo.fr
4. 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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MONTPELLIER
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI SINH VIÊN

Giới thiệu chung về thành phố Montpellier
Vị trí: Montpellier thuộc vùng hành chính Languedoc-Roussillon; là thành phố nằm ở
phía nam, gần sát biển Địa Trung Hải và là thành phố lớn thứ 8 của Pháp với diện tích
56,88 km2, dân số gần 400.000 người.
Khí hậu: Khí hậu của thành phố Montpellier đặc trưng cho khí hậu Địa Trung Hải. Mùa
đông không quá lạnh, mùa hè mát mẻ dễ chịu. Trung bình một năm có tới 300 ngày có
nắng, nhiệt độ trung bình năm ở đây là 14,2˚C, so với nhiệt độ trung bình cả nước là 12,2˚C.
Giới thiệu chung về Chi hội sinh viên
Chi Hội sinh viên Việt Nam tại Montpellier (AEVM) được thành lập từ năm 2004với
sự tham gia và đóng góp tích cực nhiều thế hệ
sinh viên. Sự ra đời của AEVM nhằm giúp đỡ
các bạn sinh viên hoà nhập tốt hơn trong học
tập và trong cuộc sống, đồng thời nhằm quảng
bá hình ảnh về đất nước và con người Việt
Nam cũng như tạo những sân chơi bổ ích để
các thành viên có thể trao đổi, giao lưu với
nhau và với sinh viên quốc tế.
Các hoạt động thường niên của chi hội
Hàng năm, Chi hội đều tổ chức đón tiếp các bạn sinh viên mới từ Việt Nam sang hoặc
từ các vùng khác tới Montpellier học tập. Để giúp các bạn sinh viên hoà nhập tốt hơn, vào
đầu tháng 10, Chi hội đều tổ chức buổi gặp mặt đầu năm để phổ biến về các thủ tục hành
chính như việc mở tài khoản, tìm nhà,... cho các bạn sinh viên mới.
Trong năm 2011-2012, Chi hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như:
-

Đại hội bầu Ban Chấp Hành chi hội nhiệm kỳ 2011-2012 và trao phần thưởng sinh
viên xuất sắc năm học.

-

Tổ chức thành công buổi dã ngoại dành cho tất cả sinh viên nhân dịp đầu năm
học.

-

Phong trào lấy chữ kí ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào
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lũ lụt, thiên tai trong nước do UEVF và các tổ chức hội đoàn người Việt tại Montpellier tổ chức.
-

Tổ chức thành công Chương trình “Sắc Xuân Việt” nhân dịp Tết nguyên đán

-

Tổ chức thành công cuộc thi tiếng hát thần tượng Montpellier "Montpellier Idol 2012".

-

Kết hợp với hội Pháp-Việt tại Montpellier tổ chức thành công đêm văn nghệ nhân
dịp năm mới 2012 nhằm gây quỹ từ thiện.

-

Tổ chức thành công cuộc thi người đẹp ảnh "Miss photo Montpellier 2012".

Truyền thông của chi hội
Trang Web chính của AEVM: http://svmontpellier.free.fr
Các bạn sinh viên tại Montpellier cũng có thể liên lạc và trao đổi với nhau tại địa chỉ
chung là svmontpellier@yahoogroups.com
Nếu các bạn có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Anh NGUYỄN NGỌC VŨ - Chủ tịch AEVM 2011- 2012
Tel: 0033 652658127; Email: vunnl@yahoo.com
2)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG Có TẠI THÀNH PHỐ MONTPELLIER

Montpellier là một trung tâm đào tạo lớn của nước Pháp, được mệnh danh là thành
phố sinh viên với trên 50.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại ba trường Đại học (Montpellier 1, Montpellier 2 và Montpellier 3) và một trường lớn (Grande Ecole) cùng nhiều cơ
sở đào tạo khác. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên Việt Nam tại Montpellier
tăng lên nhanh chóng, hiện nay có khoảng 250 người đang theo học ở nhiều bậc học khác
nhau tại các cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo tại Montpellier bao gồm :
Trường Đại học Montpellier 1
Trường có nhiều khoa và viện đào tạo khác nhau, các bạn có thể tìm thấy tại website
biên dưới của trường. Nói chung, các lĩnh vực đào tạo chính gồm : Quản trị kinh tế và xã
hội, luật, y học, dược học, các ngành khoa học kỹ thuật khác. Website: http://www.univmontp1.fr
Trường Đại học Montpellier 2
Gồm các khoa, viện đào tạo và trường lớn (Grande Ecole) khác nhau như : UFR des
Science hay Faculté des Sciences ; IUFM - L'institut universitaire de formation des maîtres
; IUT Montpellier ; IUT Nîmes và IUT Béziers ; Polytech ; IAE – Institut d’Administration des
Entreprises ; École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Website: http://www.univmontp2.fr
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Trường Đại học Paul-Valéry Montpellier 3
Các ngành đào tạo chính của trường đều thuộc lĩnh vực khoa học xã hội như : Văn
học, nghệ thuật, triết học, tâm lý học phân tích, ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, khoa
học xã hội và môi trường, khoa học kinh tế, toán học và xã hội. Website: http://www.univmontp3.fr/
Một số cơ sở đào tạo khác
-

École Supérieure d’Agronomie Agro Montpellier: http://www.supagro.fr

-

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers http://www.montpellier.archi.fr

-

École Supérieure
montpellier.com

de

-

École Supérieure
http://esbama.free.fr

des

-

École pour l'informatique et les nouvelles technologies: http://www.epitech.eu

Commerce
Beaux-Arts

de

Montpellier:
de

Montpellier

http://www.supdecoAgglomération

:

École privée des sciences informatiques: http://www.epsi.fr

3)

-

École supérieure des métiers artistiques: http://www.esma-montpellier.com

-

ArtFX : http://www.artfx.fr

-

École Supérieure des métiers de l’aéronautique http://www.esma.fr

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
Đi lại

Để đến Montpellier, các bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau, trong đó có hai cách cơ
bản nhất đó là đi máy bay đến Paris rồi đi tàu cao tốc (TGV) về Montpellier hoặc bay từ
Việt Nam sang Paris rồi bay từ Paris về Montpellier.
Để đi từ Paris (sân bay Charles de Gaulle) về Montpellier, các bạn có thể đi trực tiếp
tàu TGV từ sân bay về Montpellier hoặc đi TER vào trung tâm Paris (trường hợp muốn
tham quan, thăm thân hoặc giải quyết công việc..) rồi đi tàu TGV từ Paris (Gare de Lyon)
về Montpellir (Gare Saint Roch – trung tâm thành phố).
Để đi từ sân bay Montpellier về trung tâm thành phố, các bạn đi bus số 120 và xuống
bến cuối cùng của Bus này, sau đó đi tramway.
Phương tiện giao thông trong thành phố
Hiện tại Montpellier có 4 tuyến TRAMWAY đi qua hầu hết các trung tâm, khu giải trí
và trường học, 29 tuyến bus nội thành và 2 tuyến bus đặc biệt đến các vùng ngoại ô Mont-
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pellier, 1 gare SNCF và 1 mạng lưới velomagg, các bạn có thể thuê xe đạp du ngoạn khắp
thành phố. Việc đi lại trong thành phố rất thuận tiện nhờ vào mạng lưới phương tiện công
cộng dày đặc và có giá cả ưu đãi cho sinh viên.
Nhà cửa
 Nhà Crous: Montpellier có một hệ thống Cité universitaire và các Résidence, đa
số đều gần các cơ sở đào tạo và có phương tiện giao thông công cộng đi qua.
Các bạn có thể vào trang: http://www.crous-montpellier.fr để tìm hiểu thêm.
 Nhà thuê ngoài: Các bạn có thể liên hệ trước với các bạn sinh viên đang theo học
ở đây để có thể liên hệ được chỗ ở trước khi sang. Sau khi đã ổn định, các bạn
có thể tự tìm nhà mới (các bạn có thể xem thêm tại http://svmontpellier.free.fr;
http://www.lokaviz.fr
Cách tìm nhà: Tìm kiếm qua các trang web (miễn phí ) hay một số agence môi giới
cho thuê nhà ( có trả phí )
 Giá cả trung bình sinh họat (trung bình cho cuộc sống bao gồm nhà ở, ăn uống,
đi lại, tiền học… tại thành phố) : 400eu/ tháng
Thủ tục hành chính
OFII: Adresse : OFII, Le Régent – 1er étage 4, rue Jules Ferry 34000 Montpellier,
Email: montpellier@ofii.fr, Tel. : 04 99 77 25 50 , Fax : 04 99 77 25 51
CAF: Adresse:139, av. de Lodève ,34943 Montpellier cedex 9,Tel : 0810 25 34 80
Banque: 8 rue Maguelone 34000 Montpellier.
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NANCY-METZ
1)

GIỚI THIỆU CHUNG
Nancy

Nancy có khoảng 105 000 dân (tính tổng Grand Nancy là 258 000). Với 40 000 sinh
viên, trong đó có hơn 6 000 sinh viên quốc tế, Nancy là thành phố đại học thứ 5 của Pháp.
(Theo báo L'Etudiant 2007). Nancy nằm cạnh biên giới các nước Cộng hoà Liên bang Đức,
Bỉ, và Luxembourg, cách Paris 1h30 đi TGV và cách Strasbourg 1h30 đi TER. Nancy có
nhiều đặc sản của vùng Lorraine, nhiều nhà hàng với các thực đơn phong phú, đáp ứng
đầy đủ thị hiếu của thực khách.
Metz
Metz là thành phố nằm ở phía Đông bắc của nước Pháp, chỉ cách Paris khoảng hơn
1h đi tàu TGV. Nhìn trên bản đồ chúng ta sẽ thấy Metz nằm ở vị trí giao của hai trục từ
Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam của Châu Âu. Ngoài ra, Metz còn ở vị trí gần biên
giới Đức và Luxembourg nên đây là một nơi trung chuyển quan trọng của ngành đường
sắt và đường bộ từ Pháp đi ra các nước ở phía Đông và phía Bắc của Châu Âu.
Hội SVVN 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: ~60.
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 hoạt động của Hội
-

Chia sẻ thông tin, cộng tác, giao lưu giữa các hội viên thông qua diễn đàn trực
tuyến

-

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.

Địa chỉ liên lạc
•

Website và diễn đàn của Hội SVVN tại Nancy-Metz (http://www.vnancy.net)

•

BCH Hội SVVN tại Nancy-Metz

(http://www.vnancy.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Ite
mid=57)
•
2)

Hộp thư của SVVN tại Metz: vietmetz@yahoogroups.com

CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO
Nancy
Tại Nancy có 3 trường đại học:

L’Université Henri Poincaré (UHP, còn gọi là Université Nancy 1): Chuyên đào tạo về
khoa học tự nhiên, công nghệ và y học (sciences, technologie, santé). Website:
http://www.uhp-nancy.fr/
L’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). Website: http://www.univ-nancy2.fr/
L’Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL, Viện Bách khoa Quốc gia tại Lorraine): chuyên đào tạo về khoa học kỹ nghệ (sciences de l’ingénieur).
Website:http://www.inpl-nancy.fr
Danh sách các Khoa và Trường tại Nancy
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên:
•

Faculté des Sciences et Techniques

Lĩnh vực Khoa học kỹ sư:
•

EEIGM : École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux

•

ENSAIA : École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires

•

ENSEM : École nationale supérieure d'électricité et de mécanique

•

ENSG : École nationale supérieure de géologie

•

ENSGSI : École nationale supérieure en génie des systèmes industriels
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•

ENSIC : École nationale supérieure des industries chimiques

•

ENSMN : École nationale supérieure des mines de Nancy (Mines)

•

ENSTIB : École nationale supérieure des technologies et industries du bois

•

ESIAL : École supérieure d’informatique et applications de Lorraine

•

ESSTIN : École supérieure des sciences et technologies de l’ingénieur de Nancy

Lĩnh vực Khoa học xã hội:
•

Campus Lettres et Sciences Humaines

•

UFR Mathématiques - informatique

•

IECA Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel

Lĩnh vực Luật - Kinh tế - Quản lí:
•

UFR Faculté de Droit, Sciences économiques et gestion

•

UFR A.E.S. Administration économique et sociale

•

IAE Institut d'administration des entreprises

•

ICN École de Management (école privée rattachée à l'Université Nancy 2)

•

Institut Commercial de Nancy (institut article 33)

•

CEU Centre Européen Universitaire

Lĩnh vực Công nghệ:
•

IUT Nancy-Brabois

•

IUT Nancy - Charlemagne

•

IUT Épinal - Hubert Curien

•

IUT Longwy

•

IUT St Dié

Lĩnh vực Y học và sức khỏe:
•

Faculté de Médecine

•

Faculté d’Odontologie

•

Faculté de Pharmacie

•

Faculté du Sport
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METZ
Université Paul Verlaine - Metz
Đây là trường đại học tổng hợp, đào tạo nhiều chuyên ngành cả về khoa học xã hội,
khoa học tự nhiên và khoa học kinh tế, quản lí. Trụ sở chính của trường nằm ở đảo Saulcy,
rất gần với trung tâm thành phố. Trường có khoảng 15000 sinh viên trong đó có khoảng
2300 sinh viên nước ngoài (số liệu 2008). Các biểu đồ dưới đây cho biết rõ tỷ lệ giữa các
ngành học và giữa các bậc học.
Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết tại website http://www.univmetz.fr/http://www.univ-metz.fr/
ENIM (Ecole Nationale d’ingénieurs de Metz)
ENIM là một thành viên của các ENI (Ecole Nationale d’Ingénieurs) đào tạo kĩ sư
trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Toàn nước Pháp có 5 trường ENI đặt tại Brest, Saint-Étienne, Tarbes, Val de Loire và Metz. Trụ sở của ENIM nằm ở Technopôle – Metz. Trường
hiện có khoảng 1400 sinh viên trong đó có khoảng 200 sinh viên nước ngoài. Các bạn có
thể
tham
khảo
thêm
các
thông
tin
chi
tiết
tại
website
http://webenim.enim.fr/portalenim/http://webenim.enim.fr/portalenim/
ITII (Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie de Lorraine)
Đây là trường mới thành lập đầu những năm 1990 với mục đích đào tạo kỹ sư có khả
năng thực hành ở mức cao trong hơn 40 lĩnh vực khác nhau bao gồm cơ khí, vật liệu, xây
dựng, điện, máy tính, truyền thông… ITII sẽ có các đối tác là các trường đại học hoặc các
écoles d'ingénieur và các doanh nghiệp. Sinh viên được đào tạo lý thuyết tại các có sở đại
học hoặc écoles d'ingénieur đối tác sau đó được đào tạo thực hành trong các doanh nghiệp.
Website http://www.itii-lorraine.com/.
ESITC (Ecole Supérieure des Travaux de la Construction)
Đây là một trong những trường đào tạo kỹ sư xây dựng hàng đầu của Pháp. Vì là
trường tư nên thu học phí (khoảng 5500 euro/năm). Website http://www.esitc-metz.com/.4
SUPELEC (Ecole Supérieure d’Electricité)
Đây là một trong những grande école nổi tiếng của Pháp đào tạo các lĩnh vực điện,
điện tử, tự động hóa … Supelec có 3 chi nhánh đặt tại Gif-sur-Yvette, Rennes và Metz. Có
khoảng hơn 2000 sinh viên đang đuợc đào tạo tại Supelec. Website http://www.supelec.fr/.
ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers)
ENSAM mà hay được gọi là trường Arts et Métiers ParisTech là một trong những
grande école nổi tiếng. ENSAM tại Metz là một trong 8 chi nhánh của ENSAM (Paris, Aixen-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Cluny, Châlons-en-Champagne, Lille, Metz). Các
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ngành đào tạo chính của ENSAM là cơ khí, vật liệu, hệ lượng… Số sinh viên tại chi nhánh
Metz là khoản 500 người.
Website http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_metz
ESIDEC (Ecole Supérieure Internationale de Commerce)
Một grande école đào tạo lĩnh vực thương mại kinh doanh thuộc quản lý của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Moselle (Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle).
ESIDEC sau đó cũng gia nhập và trở thành thành viên của groupe ICN (Institut Commercial
de Nancy). Ngành đào tạo tại Metz hiên nay là Quản lý Supply chain. Các bạn có thể tham
khảo thêm các thông tin chi tiết tại website http://www.esidec.fr/.
3)

NHữNG THÔNG TIN BỔ íCH CHO DU HỌC SINH
Thuê nhà

Nếu sinh viên muốn thuê nhà trong kí túc xá cho năm học mới (bắt đầu từ tháng 9
hàng năm) thì trước đó SV cần làm hồ sơ xin nhà trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1
tới giữa tháng 4 và nộp cho CROUS Nancy-Metz. Hồ sơ xin nhà (và học bổng, trợ cấp) có
thể tài về trực tiếp từ website của CROUS Nancy-Metz: http://www.crous-nancy-metz.fr/ .
Tuy nhiên, SV vẫn có thể xin được nhà trong ký túc xá ngay cả khi chưa đăng kí trước khi
sang vì một số kí túc xá, đặc biệt là phòng 9m2, hầu như luôn luôn có phòng trống cho sinh
viên mới sang.
Việc thuê nhà ngoài: trước hết, các bạn phải định hình trong đầu kế hoạch thuê nhà
ngoài từ trước, các bạn phải thường xuyên để ý đến các thông báo cho thuê nhà dán trên
các đường phố hoặc truy cập vào những trang web cho thuê nhà để tìm kiếm thông tin,
trang web được sử dụng nhiều nhất là www.leboncoin.fr, www.mgel.fr.
Sinh viên có thể nộp hồ sơ xin trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng cho CAF (Caisse
d'Allocations Familiales). Nhập dữ liệu và tải hồ sơ trực tiếp từ website của CAF:
http://www.caf.fr
Chăm sóc sức khỏe
Sinh viên ở Nancy thường chọn mua dịch vụ y tế bổ sung tại một trong hai tổ chức
bảo hiểm là MGEL (Mutuelle Générale des Etudiants de l'Est, http://www.mgel.fr), LMDE
(La Mutuelle des Etudiants, http://www.lmde.com)
Thêm vào đó, SV nếu học tập ở Pháp với khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên, có thể
xin trợ cấp CMU. Cụ thể là thay vì chỉ được hoàn trả 70% phí khám bệnh với bảo hiểm
thông thường, SV có CMU sẽ được hoàn trả 100%. Ngoài ra, SV có CMU cũng sẽ có những
trợ cấp nhất định khi mua vé xe bus của Stan Nancy.
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Thể thao
Nancy có nhiều trung tâm tập luyện thể thao với đầy đủ các nội dung: 240 câu lạc bộ
và hiệp hội thể thao, 27 phòng tập, 6 sân vận động.
Các phòng tập, khóa học được quản lí bởi các trường đại học và SIUAP (Service
Inter-Universitaire des Activités Physiques et Sportives, http://www.siuap.u-nancy.fr).
Đi lại
Phương tiện đi lại tại Nancy khá phong phú: xe điện (tram), hệ thống xe bus rộng
khắp. Sinh viên đi lại hàng ngày trong Nancy thường sử dụng một trong hai phương tiện
này. Xe đạp (thuê, hoặc mua) cũng là phương tiện sinh viên hay dùng để di chuyển trong
thành phố.
Thông tin về các tuyến bus, xe điện, thời gian biểu hàng ngày có thể tra cứu trực
tuyến tại địa chỉ http://www.reseau-stan.com/
Nhà ga Nancy-Ville nằm tại trung tâm Nancy, cách Paris khoảng 1h30 đi TGV, cách
Strasbourg 1h30 đi TER.
Vui chơi, giải trí
Các hoạt động vui chơi giải trí ở Nancy rất phong phú với các rạp chiếu phim, nhà
hát, quán bar... CROUS và các trường đại học thường phát những vé xem hòa nhạc hay
những buổi chiếu phim miễn phí cho sinh viên.
Ngoài ra, các hoạt động văn hóa khác ví dụ như triển lãm, hội thảo... cũng được tổ
chức khá thường xuyên.
Các bạn SV nên cập nhật tin tức từ website của CROUS cũng như của thành phố
Nancy và tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa này vì ngoài việc giải trí, đó cũng
là một phương tiện tốt để hòa nhập vào cuộc sống ở Pháp và làm giàu thêm đời sống tinh
thần của bản thân.
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NANTES
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI
Giới thiệu chung về thành phố

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.

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 sốítỏi ban
đầu là 15 thành viên. Sau 6 năm hoạt động, AEVN tính đến nay có hơn 200 sinh viên Việt
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Nam 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 …
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 phụ nữ Việt nam

-

Tháng 4: Ngày hội văn hóa quốc tế

-

Tháng 5: Hội thảo nghiên cứu khoa học

-

Tháng 6: Tiệc chia tay năm học

Ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hóa khác kết hợp với Hội Người Việt Nam vùng

Loire Atlantique (AVLA), các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia với chi hội Rennes,
UEVF…
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Truyền thông của chi hội
 Mailing list : với hơn 200 thành viên của AEVN: aevn@googlegroups.com
 Email: contact@aevn.fr
 Website: http://aevn.fr/
 FB: facebook.com/aevn.fr
 Contacts: Chủ tịch ĐINH Ngọc Lâm: ngoclam.fr@ftu.edu.vn; Phó chủ tịch đối
ngoại: PHẠM Thị Phương Thúy thiphuongthuy.pham@gmail.com; Phó chủ tịch
đối nội NGUYỄN Hoàng Duy Linh: nguyenhoangduylinh@gmail.com.
2)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG Có TẠI THÀNH PHỐ

Khoa học tự nhiên
•

Ecole centrale Nantes: Ngành đào tạo chính: Kỹ sư; Siteweb: http://www.ecnantes.fr

•

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

•

Ecole supérieure du bois: Đào tạo ngành lâm nghiệp. Siteweb: http://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:
http://www.cge.asso.fr

•

Ecole polytechnique Nantes : Đào tạo kỹ sư trình độ cao. Siteweb: http://www.polytech.univ-nantes.fr

•

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

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 lý, Lịch sử, Văn học, Giáo dục. Siteweb: http://www.univnantes.fr
Kiến trúc, Mĩ thuật
•

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

•

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

3)

Ecole supérieure des beaux arts: Đào tạo mỹ thuật. Siteweb: http://www.erbanantes.fr/

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
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.

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 Boourgeon-nière, Cité Launay Violette, Cité Casterneau….
-

Nhà thuê ngoài:

+ Cách 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. Tiền học phí sẽ tùy thuộc vào trường.
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
Fax : 02 51 72 79 47
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 khá
phức tạp ở Nantes, các bạn trước khi đến vui lòng liên hệ với Ban Liên lạc của AEVN (phần
contacts) để được trợ giúp.
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NICE
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI
Nice

Được biết đến như là thành phố lớn nhất tỉnh Alpes Maritimes phía Đông Nam nước
Pháp và tiếp giáp biên giới ý. Nằm bên bờ Địa Trung Hải cùng với các thành phố du lịch
nổi tiếng như Cannes, Antibes, Juan le pins, hay Monaco ... Nice nổi tiếng thế giới với
những bãi biển tuyệt đẹp, với dãy núi Alpes hùng vĩ hay khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn
Mercantour. Thành phố còn có sân bay quốc tế Nice Côte D'Azur lớn thứ 2 Pháp về lưu
lượng hành khách. Do đó, Nice là một trong những thành phố thu hút khách du lịch lớn
nhất của Pháp cũng như trên thế giới.
Sinh viên Việt Nam tại Nice
Theo số liệu thống kê năm 2011, Nice có 110 SVVN : 59% đang học đại học, 17%
học thạc sĩ và 24% là các nghiên cứu sinh. Các ngành có đông sinh viên Việt Nam theo
học là các ngành quản lý kinh tế, thông tin - truyền thông và luật. Nghiên cứu sinh ở đây
chủ yếu về tin học và điện tử viễn thông.
Hằng năm, hội sinh viên Nice có tổ chức
một số hoạt động thường niên tạo điều kiện cho
anh chị em sinh viên gặp gỡ, trao đổi, thắt chặt
tình đoàn kết. Một số hoạt động chủ yếu của
Hội là:
•

Tổ chức đón sinh viên mới, gặp gỡ
đầu năm

•

Tổ chức trung thu

•

Tổ chức Tết âm lịch cho sinh viên và
người Việt

•

Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

•

Hoạt động ngoại khóa dịp hè

•

Hoạt động thể thao – bóng đá hàng
tuần

•

Hoạt động giao lưu giữa Nice và
thành phố Cần Thơ

•

Đại hội bầu ban chấp hành
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•

Tham gia Jeux de Sophia hằng năm

•

Hoạt động ngoại khóa dịp hè (phong phú)

Địa chỉ liên lạc
Hộp thư chung: nayno@yahoogroups.com
Trịnh Lê Huy, Chủ tịch chi hội sinh viên Việt Nam tại Nice, Mobile: 0033 06 63 64 41
37, Email: birom88@yahoo.com
Hồ Hồng Châu, Thư
catherine_ho1904@yahoo.com

ký

chi

hội

sinh

viên

Việt

Nam

tại

Nice,

Phạm Ngọc Hà, Thủ quỹ chi hội sinh viên Việt Nam tại Nice, Email:
noka89vn@yahoo.fr
2)

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG HỌC
Đại học tổng hợp Nice (Université de Nice Sophia Antipolis)
Website: http://www.unice.fr/.
Thủ tục xin học

Thông qua giới thiệu hồ sơ của Campus ở Việt Nam, hoặc tham khảo ở:
http://www.unice.fr/
Hệ thống đào tạo
Các ngành đào tạo được tóm tắt trong bảng dưới đây:
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Facultéde Droit, Faculté des
des Sciences
Sciences
politiques,
économiques et
de Gestion

Faculté des Let- Institut Universi- Polytechnique
tres et de Scitaire TechSophia
ences Sociales nonogique de
Côte d’Azur
(BAC+2)

- Droit
- Sciences Politiques
- Economiques
et Gestion

- Science de l'in- - Informatique
formation et de
Systèmes Inla Communicaformatiques et
tion
Logiciels
- Musique et
théatre Langue
étrangère appliquée
- Géographie
- Réseaux et
Télécommunication
- Génie Electrique et Informatique
Industrielle

Chimie _Electronique
- Informatique et
MIAGE ( Méthodes Informatiques
Appliquées à la
Gestion des
Entreprises)
- Mathématique
et MASS (
Mathématiques
Appliquées et
Sciences
Sociales)
- Physique
- Sciences de la
Vie
- Terre, Environement,
Espace

Trường đào tạo
kỹ sư các ngành
- Electronics
- Computer
Science
- Génie biologique
- Hydroinformatique et Ingenierie Eau

Nhận xét chung
Khoa luật kinh tế (Faculté des Droits, des Sciences économiques et de gestion) : là
khoa có tỉ lệ sinh viên Việt Nam học nhiều nhất (chiếm 50% tổng số sinh viên) chủ yếu theo
ngành kinh tế.
Khoa khoa học tự nhiên (Faculté des Sciences) bao gồm các ngành khoa học cơ bản
: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Điện tử. Theo bảng xếp hạng các trường Đại học và các trung tâm
nghiên cứu trên thế giới của trường Đại học Giao thông Thượng Hải ( Bảng xếp hạng được
coi là uy tín nhất), khoa đứng ở vị trí thứ 10 của Pháp, khoảng 100 của Châu Âu và khoảng
400 của thế giới.
Khoa ngôn ngữ, nghệ thuật và văn chương (Faculté des Lettres, Arts, et des Sciences
humaines): Có ít sinh viên Việt Nam theo học, chủ yếu tham gia các khóa tiếng Pháp. Đặc
biệt có ngành Science de l'information et de la Communication càng ngày càng thu hút sự
quan tâm của các bạn sinh viên Việt Nam. Ngành học khá thú vị với các bộ môn về truyền
thông - báo chí - nghệ thuật ; sau chương trình đào tạo, sinh viên có thể làm việc ở các
ngành nghề nổi bật hiện nay như: tổ chức sự kiện, phóng viên báo chí, biên tập viên...
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Có ít sinh viên Việt Nam theo học ở IUT, chương trình học DUT trong vòng 2 năm
tương đối nặng về thực hành POLYTECH' NICE có đội ngũ giảng dạy uy tín, chất lượng,
trang thiết bị thực hành tiên tiến, sinh viên có cơ hội thực tập ở các nước châu Âu khác
hoặc ở Mỹ, Trung Quốc …
Một số trung tâm nghiên cứu và trường kỹ sư lớn của Pháp ở Sophia Antipolis

3)

•

Viện quốc gia về nghiên cứu tin học và tự động Sophia-Antipolis (Institut National
de Recherche en Informatique et Automatique INRIA Sophia Antipolis http://wwwsop.inria.fr)

•

Phòng thí nghiệm Điện, ăng ten, và truyền thông (Laboratoire d'Electronique, Antennes, et Télécommunications LEAT http://leat.unice.fr)

•

Phòng thí nghiệm tin học, tín hiệu, và hệ thống Sophia Antipolis (Laboratoire d'Informatique, Signaux, et Systèmé I3S http://i3s.unice.fr)

•

Trường kỹ sư và trung tâm nghiên cứu về hệ thống thông tin liên lạc EURECOM
( Ecole d'Ingénieurs et Centre de recherche en système de communication
http://www.eurecom.fr)

•

Trường đào tạo kinh
http://www.skema.edu/)

•

Trung tâm chỉnh hình vật liệu (Centre de mise en forme des materiaux CEMEF
www.cemef.mines-paristech.fr/): Chuyên đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh về
ngành vật liệu.

doanh

SKEMA

(SKEMA

Bussiness

School

THÔNG TIN ĐỜI SỐNG
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 Gònkhu 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.
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).
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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.
Tổ chức hỗ trợ sinh viên về nhà ở như Crous : http://www.crous-nice.fr/logement1.php
( hỗ trợ hoàn toàn miễn phí)
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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ORLEANS
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI
Giới thiệu 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. 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 http://www.orleans.fr/
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).
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.
Contact
Các thành viên của hội liên lạc với
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nhau, thông báo, giải đáp thắc mắc qua mailing list:vie_orleans@yahoogroups.com
Trang thông tin facebook của hội: http://www.facebook.com/groups/167609871827/
Liên hệ trực tiếp các thành viên thường trực ban chấp hành:
Trần Trung Đức, Chủ tịch UEVO 2011-2012 Email: trungducx2@yahoo.com
Ngô Anh Tú, Phó chủ tịch UEVO 2011-2012 Email: ngoanhtuqn@yahoo.com.vn
2)

GIớI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ORLÉANS
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
Các ngành đào tạo : Toán, Lí, Hoá, Tin học, sinh học, môi trường.Các ngành có sinh
viên theo học: Toán, tin học, sinh học, môi trường.www.univ-orleans.fr/sciences/
Khoa Luật, Kinh tế và Quản trị
Các ngành có sinh viên Việt nam theo học: Kinh tế, Tài chính, Luật và Quản
trị.www.univ-orleans.fr/deg/
Khoa Ngôn ngữ, văn học và khoa học xã hội
Các ngành đào tạo : Ngôn ngữ (trong đó có dạy tiếng Pháp), lịch sử, địa lí. Sinh viên
Việt nam theo học khoa này chủ yếu chuyên ngành hệ thống thông tin địa lí (GIS), viễn
thám và ngôn ngữ tiếng pháp. www.univ-orleans.fr/lettres/
Các IUT
Ngoài 4 khoa trên, trường Đại học Orléans còn có 4 IUT : ở 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. Các ngành có sinh viên Việt Nam theo học : Tin
học, Quản trị doanh nghiệp.
IUT Bourges : www.bourges.univ-orleans.fr/iut/Các ngành đào tạo : Xây dựng, Quản
trị doanh nghiệp, Vận tải.
IUT Chartres : Các ngành đào tạo : Thương mại quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Ngân
hàng. Trang web : www.univ-orleans.fr/iut-chartres/
IUT Indre : Các ngành đào tạo : Kĩ sư điện, Quản trị doanh nghiệp, Tự động hoá.
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Trang web : www.univ-orleans.fr/iut-indre/
Polytechnique d’Orléans
Các ngành đào tạo : Génie Civile, Mécanique et Energétique, Electronique et Optique
et Production. Trang web :http://www.univ-orleans.fr/polytech/
3)

CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
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 them trên trang web http://www.reseau-tao.fr/
Việc làm thêm
Các 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, 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 thật sự có ích với các bạn
muốn nói và thực hành tiếng Pháp nhiều. Hơn nữa, các bạn có cơ hội tìm hiểu
thêm về văn hóa và con người Pháp qua các em nhỏ mà mình phụ trách.

Cụ thể thông tin tại địa chỉ web:
http://www.crous-orleans-tours.fr/jobs/etudiant_consulter_offre.php
Công việc hè
Hái quả: Orrléans là một thành phố có tính chất nông nghiệp nên các bạn sẽ dễ dàng
tìm được một công việc như thu hoạch quả trong mỗi dịp nghỉ hè, hứa hẹn mang đến một
nguồn thu nhập đáng kể tùy theo sức của bản thân.
Về thủ tục hành chính, Chi hội tại Orléans luôn có người phụ trách và hướng dẫn tận
tình khi đi làm thủ tục nhằm giúp các sinh viên mới đến yên tâm về mọi vấn đề.
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PARIS
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI
Giới thiệu chung vềParis

Hàng năm, nước Pháp đón tiếp hàng trăm nghìn sinh viên từ các 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 chào đón khoảng 50.000 sinh viên nước ngoài, trung
bình mỗi năm 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 trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn và cũng là ngành thế mạnh của nước Pháp
: quản lý kinh tế, xây dựng, giao thông, kiến trúc, viễn thông, luật, thiết kế thời trang, hóa
mỹ phẩm, tạo mốt tóc…
Paris - trung tâm văn hóa và kinh tế của nước Pháp, các bạn sinh viên sống tại đây
có nhiều cơ hội tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống của dân bản địa, cũng như dễ dàng tìm
một công việc cho mình sau khi tốt nghiệp.
Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris
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 nơi chiếm gần 50% sinh viên Việt Nam tại Pháp, chi hội SVVN tại Paris
đã có hơn 30 hoạt động lớn nhỏ khác nhau trong năm học 2011-2012, mang lại cho cộng
đồng sinh viên Việt Nam tại Paris, cũng như trên toàn nước Pháp nhiều hoạt động ý nghĩa,
thiết thực.
Học tập – nghiên cứu-hướng nghiệp
- Hội thảo hướng nghiệp:
Văn hóa – thể thao
Chương trình « Chào Xuân » đón Tết
« Chào Xuân » luôn là một hoạt đông văn hóa được chờ đợi nhất trong năm của các
bạn sinh viên tại vùng 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. Cứ hai năm một lần, các bạn trẻ tài
năng tại Pháp lại hội tụ về Paris tham gia vào cuộc thi « tài năng trẻ - Jeunes Talents ».
Chào Xuân – tài năng trẻ 2012 cũng là dịp tôn vinh các cá nhân và tập thể đã có nhiều
đóng góp trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào sinh viên.
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Giải bóng đá sinh viên vùng Paris SVParisLeague
Mùa bóng thứ 4, 2010-2011 đã thu hút được 10 đội bóng sinh viên cùng luyện tập và
thi đấu. Giải bóng đá được tổ chức liên tục trong thời gian 5 tháng , vào mỗi sáng thứ bảy
hằng tuần. Là một sân chơi để các bạn sinh viên có thể rèn luyện sức khoẻ, giao lưu gặp
gỡ với 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 14
chi hội thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) và các thành phố khác, NNB
là giải bóng đá qui mô bậc nhất của sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.
Đặc biệt, giải bóng đá NNB 13 – 2012 đã có sự tham gia của các bạn sinh viên đến
từ đất nước Đức xa xôi, vượt qua hơn 1000 km đến thủ đô paris để tranh tài và giao lưu
quanh quả bóng tròn.
Chương trình Tình yêu biển đảo quê hương
Đây là chương trinh văn hóa văn nghệ được hội SV VN tại Pháp, tại Paris kết hợp
thực hiện cùng văn phòng đại diện của Vietnam-airlines tại Pháp vào cuối tháng 5 năm
2012.Chương trình được thực hiện với mục đích đoàn kết cộng đồng, hướng về đất nước,
biển đảo quê hương, với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương.
Toàn bộ số tiền lãi và quyên góp được sẽ chuyển và tài trợ cho một số dự án nhân đạo
tại các huyện đảo Trường Sa.
Thông tin liên lạc
- Chủ tịch chi hội Paris UEVP, ủy viên BCH UEVF nhiệm kỳ V: Mai Xuân Thúy
Email : mai.thuy1984@gmail.com
- Tổng thư ký chi hội Paris UEVP, ủy viên BCH UEVF nhiệm kỳ V : Tạ Minh Trí
Email : ta.minhtri@gmail.com
Địa chỉ: chi hội SVVN tại Paris – Hội SVVN tại Pháp 16, rue Petit Musc PARIS 75004,
Email: contact@uevf.net. Trang web http://uevf.net.
Diễn đàn thảo luận và giải đáp các thắc mắc của Hội SVVN tại Pháp
http://uevf.net/forum
2)

CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI PARIS VÀ VùNG ILE-DE-FRANCE

Tại Paris và vùng Ile-de-France, bạn có thể tìm thấy tất cả các ngành học mà bạn yêu
thích. Rất nhiều đại học và trường lớn danh tiếng của Pháp đặt tại Paris và Ile de France.
Ngoài các nghành học về khoa học và kinh tế, tài chính, paris là nơi tập trung nhiều trường
về nghệ thuật hay kiến trúc, thiết kế.
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Áp dụng công nghệ cao trong y dược và sức khỏe cũng là một điểm mạnh của Ile-deFrance.
Không những thế, Ile-de-France còn đứng đầu trong lĩnh vực hình ảnh và kỹ thuật số.
Tại đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều chương trình đào tạo phù hợp cho mọi trình độ.
Các trường khoa học tự nhiên
Trường kĩ sư
Ile-de-France là nơi tập trung những trường lớn nổi tiếng nhất tại Pháp (école
d’ingénieur – grande d’école). Đối với những trường đào tạo kỹ sư, các trường hàng đầu
có thể kể đến như trường Polytechnique (còn gọi là trường X), trường Mines de Paris,
trường Arts et Métiers (ENSAM), ENST (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications) hay ENPC (Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées), Ecole Centrale de
Paris (ECP)... Bạn có thể tham khảo thêm
những trường đào tạo chuyên ngành như
ESPCI Ecole Supérieure de Physique et
de Chimie Industrielle), AgroParisTech
hay ESTP (Ecole Spéciale des Travaux
Publics) ENSde Cachan. Các trường kể
trên là nôi của tinh hoa trong nhiều lĩnh
vực của Pháp. Để thi vào các trường lớn
này, các bạn sinh viên đều phải học qua
2 năm đào tạo cơ bản, sau đó vượt qua một kì thi khá căng thẳng với nhiều cấp bập khác
nhau, tùy trường và tùy nghành học.
Các trường đại học tự nhiên
-

Paris 6 (30.000 sinh viên) là đại học hàng đầu thế giới về đào tạo về khoa học tự
nhiên như toán, lý, hóa, tin học ... hay khoa học Trái đất. Bên cạnh đó Paris 6 cũng
đào tạo về y khoa.

-

Paris 7 (hơn 26.000 sinh viên) đào tạo về khoa học tự nhiên, ngoài ra còn đào tạo
chuyên sâu về lĩnh vực ngôn ngữ với nhiều trường phái nghiên cứu hiện đại về
ngôn ngữ Pháp cũng như về ngôn ngữ châu Á.

-

Paris 11 (hơn 26.000 sinh viên) là đại học đa ngành. Trường danh tiếng về đào
tạo khoa học tự nhiên, ngoài ra trường cũng chuyên về các ngành luật, kinh tế,
quản lý, y khoa, STAPS…

-

Paris 12 (khoảng 29.000 sinh viên) trường đại học đa ngành đào tạo luật, kinh tế
& quản lý, văn học, ngôn ngữ, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật…
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-

Paris 13 (khoảng 22.000 sinh viên) đại học đa ngành đào tạo ngành kinh tế và
quản lý, sức khỏe, khoa học con người, luật, khoa học kỹ thuật…

-

Trường Marne-la-vallée ( khoảng 13.000 sinh viên) chuyên ngành khoa học đặc
biệt ngành toán tin.

-

Cergy-Pontoise (khoảng 12.000 sinh viên) đại học đa ngành đào tạo luật, kinh tế,
quản lý, văn học, ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật.

-

Trường Evry Val d’Essonne ( khoảng 11.000 sinh viên) có các ngành đào tạo đa
dạng (từ khoa học cơ bản và áp dụng, khoa học xã hội và quản lý cho đến khoa
học kinh tế và tư pháp).

Bên cạnh các trường nổi tiếng, sự đa dạng của giáo dục Ile-de-France cũng mở ra
cơ hội cho tất cả sinh viên với mọi cấp độ khác nhau.
Các trường về xã hội nhân văn
Các chương trình đào tạo vô cùng phong phú ,vùng Ile-de-France được xem là vùng
có số lượng sinh viên hàng đầu thế giới về khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, tài
chính.Sau đây là 1 số đại học chính :
-

Các trường lớn (école de commerie) rất nổi tiếng như HEC, ESCP-EAP hay
ESSEC ...

-

Paris 1 (hơn 43.000 sinh viên) đào tạo các ngành như kinh tế, quản lý, luật, khoa
học xã hội, nghệ thuật.

-

Paris 2 (hơn 18.000 sinh viên) là đại học danh tiếng đào tạo các ngành luật, kinh
tế và khoa học xã hội. Paris 2 cũng là nơi nhiều chính trị gia Pháp đã từng học.
Trường Paris 2 là trường nổi tiếng nhất nước Pháp về chuyên ngành luật.

-

Paris 3 (khoảng 18.000 sinh viên) đào tạo ngành văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật
và truyền thông.

-

Paris 4 (hơn 23.000 sinh viên) các chuyên ngành nhân văn: lịch sử nghệ thuật,
lịch sử, tin học và truyền thông, ngôn ngữ…

-

Paris 5 đào tạo về khoa học đời sống, khoa học nhân văn và y khoa

-

Paris 8 (gần 25.000 sinh viên) đào tạo về nghệ thuật (nghệ thuật tạo hình, sân
khấu, điện ảnh…)

-

Paris 9-Dauphine (khoảng 10.000 sinh viên) là đại học rất danh tiếng tại Pháp,
chuyên về các ngành kinh tế, tài chính, quản lý. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp
hàng đầu được đào tạo tại đây.

-

Paris10-Nanterre (khoảng 32.000 sinh viên) là trường có nhiều chuyên ngành đa
dạng: văn học, ngôn ngữ, khoa học tư pháp, STAPS (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives), xã hội học, tâm lý học…
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-

Trường Versailles Saint-Quenti-en-Yvelines (khoảng 16.000 sinh viên) chuyên
ngành lịch sử, văn học hiện đại, xã hội học, khoa học quản lý.

Các trường về mỹ thuật và kiến trúc, kĩ thuật số
Về hình ảnh, kĩ thuật số, nhiều trường danh tiếng đặt tại Paris như ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) hay ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs).
Đối với các bạn sinh viên ngành kiến trúc, bạn có thể đăng ký học từ đầu hoặc học
Master ở các trường như là ENSAPB (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
Bellville), ENSA Paris Malaquais etc. Paris nổi tiếng từ lâu là kinh đô thời trang của thế giới
vì vậy tại Paris bạn có thể tìm thấy các trường đạo tạo danh tiếng thế giới về ngành thời
trang như ESMOD (Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la mode).
3)

CÁC THÔNG TIN HữU íCH KHÁC
Đi lại
-

Đi từ sân bay hoặc ga tàu SNCF về trung tâm thành phố : RER B, nối với paris tại
Gare du nord, tại đây các bạn có thể bắt các tàu, metro khác để về đến nơi ở.

-

Đi lại trong thành phố : Với hệ thống tàu, metro, bus đậm đặc và mật độ thường
xuyên, 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). Xem www.ratp.fr

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 U”, 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 của các bạn sinh viên khi
đến đây.

Để tìm nhà mà không thông qua môi giới, giá cả hợp lí với sinh viên, các bạn có thể
tham khảo diễn đàn « nnb những người bạn » hay diễn đàn “đầu gấu”.
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 50 euros khi mở tài khoản, quà tặng, thẻ điện thoại,
thẻ mua hàng trị giá 50 euros và nhiều ưu đãi khác.
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PAU
1)

GIỚI THIỆU CHUNG

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.
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.

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại
Pau
Là một cộng đồng đoàn kết, vui
vẻ và tương trợ lẫn nhau trong mọi mặt
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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 Lý, Toán, Luật …
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: http://www.facebook.com/groups/sinhvienpau/
Email: triviet2322@yahoo.com.vn (nick triviet2322)
2)

HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 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 : http://www.univpau.fr/live/
Université Pau
5 UFR (Unité de Formation et de Recherche) :
UFR Droit, économie, gestion,
UFR Lettres, langues, sciences humaines et sport
UFR Sciences et techniques de Pau,
UFR Pluridisciplinaire de Bayonne, Anglet, Biarritz,
UFR Sciences et techniques de la Côte Basque.
Institut d'administration des entreprises (IAE)

85

Hướng Dẫn DU HỌC PHÁP 2012
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP - UEVF

http://iae.univ-pau.fr/
IUT de Bayonne Pays basque
http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/
IUT des Pays de l'Adour
http://iutpa.univ-pau.fr/live/
École nationale supérieure en génie des technologies industrielles
http://ensgti.univ-pau.fr/
École supérieure des technologies industrielles avancées
http://www.estia.fr/
Các ngành đào tạo khác (thương mại, nghệ thuật...): các bạn có thể tham khảo ở
http://www.pau.fr/la_ville/poles_de_formationhttp://www.pau.fr/la_ville/poles_de_formation
3)

CÁC 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

378 eu/năm

· Bậc thạc sĩ

397 eu/năm

· Bậc tiến sĩ

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 bổ sung…)

Từ 350eur/ năm

Tổng cộng chi phí khoảng từ 3500 eur/năm.
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POITIERS
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

Poitiers
Là thành phố thủ phủ, 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 letudiants.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.
Văn hóa, kiến trúc
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 là nơi thu hút rất lớn 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.
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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.
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 phía bắc và nam của thành phố, trong đó đông đảo nhất là các sinh viên của
trường 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.

2)

CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO

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

24 000 sinh viên và 3 000 nhân viên
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•

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

Chi tiết từng đơn vị của trường:
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers
Website : http://esip.univ-poitiers.fr
Các UFR
•

UFR Sciences fondamentales et appliquées

Website : http://sfa.univ-poitiers.fr Chuyên về khoa học cơ bản
•

UFR Sciences économiques

Website: http://sceco.univ-poitiers.fr Đào tạo cử nhân kinh tế
•

UFR Médecine et Pharmacie

Website: http://medphar.univ-poitiers.fr Là một đơn vị kết hợp với Khoa Y Dược,
chuyên đào tạo bác sĩ và dược sĩ.
•

UFR Sciences humaines et arts

Website: http://sha.univ-poitiers.fr Đơn vị chuyên ngành khoa học nhân văn và nghệ thuật
•

UFR Droit et sciences sociales

Website: http://droit.univ-poitiers.fr Đơn vị chuyên ngành luật và khoa học xã hội
•

UFR Lettres et langues

Website: http://ll.univ-poitiers.fr Đơn vị chuyên ngành ngôn ngữ và văn học
•

Faculté des sciences du sport

Website: http://scsport.univ-poitiers.fr Khoa thể dục thể thao.
Các Institut (trường cao đẳng)
•

Institut d'administration des entreprises

•

Institut de Préparation à l'Administration Générale

•

Institut des risques industriels assurantiels et financiers

•

Institut universitaire de formation des maîtres

•

IUT d'Angoulême

•

IUT de Poitiers
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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 supérieure de mécanique (ENSMA)
Trang web: http://www.ensma.fr
Trường là một trong những trường kĩ sư hàng đầu ở Pháp trong công nghiệp hàng
không, không gian, giao thông, cơ khí và năng lượng. Đặc biệt trường có sự hợp tác chặt
chẽ với hệ kĩ sư chất lượng cao PFIEV đặt tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội để đào
tạo tiến sĩ, thạc sĩ với nhiều chỉ tiêu hàng năm.
Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCM)
Trang web trường: http://www.escem.fr
3)

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
Trang web của AEVPO: www.aevpo.net
Facebook của hội: http://www.facebook.com/groups/154654265099/
CROUS Poitiers : http://www.crous-poitiers.fr
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REIMS
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

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 ngay 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. Năm 2011, thành phố Reims đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 800 năm tuổi cho
nhà thờ này với nhiều hoạt động phong phú, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2011.
Chi hội sinh viên tại Reims
Hội sinh viên tại Reims được thành lập vào tháng 11/2011 với tên là AEVReims (Association des Étudiants Vietnamiens à Reims). Hiện nay, Hội đã tập hợp được 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, song
AEVReims đã tích cực tham gia các
hoạt động chung, sinh hoạt tập thể, tổ
chức những chuyến du lịch cùng nhau
trong những dịp lễ và đặc biệt đã tổ
chức thành công lễ hội Tết cổ truyền
2011-2012, tham gia ngày hội Sinh viên quốc tế (15/05/2012) thu hút được sự tham gia
của đông đảo các bạn sinh viên và bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, với tinh thần giúp đỡ, tương trợ cao, AEVReims luôn nhiệt tình giúp đỡ,
tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên mới nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống, góp
phần ổn định và phát triển cộng đồng sinh viên tại Reims.
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Thông tin liên lạc
Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi: aevreims@gmail.com
Ban chấp hành:
LÊ Anh Tuấn: leanhtuan@wru.vn

ĐT: 00 33 761947479

DưƠNG Chính Cương: cuongtn_cdn@yahoo.com ĐT: 00 33 6 61908351
ĐÀO Thị Nguyệt Minh: yue_nguyetminh@yahoo.com ĐT: 00 33 6 07629146
2)

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, Đại học Reims là cơ sở đào tạo đại diện
cho 4 tỉnh trong vùng (Ardennes, Aube, Marne và Haute-Marne). 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 (1 Centre Universitaire, 2 IUT, 1 École
d’Ingénieur, 1 Institut de Formation Technique Supérieure et 1 IUFM) 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… Ngoài ra trường còn có 1 École doctorat theo 2 hệ
thống chuyên ngành là Sciences de l’Homme et de la Société và Sciences Technologies
Santé.
Trường có liên kết với hệ thống CampusFrance, vì vậy các quy định và thời gian tuyển
sinh đều theo quy chuẩn của CampusFrance.
Université de Reims Champagne – Ardenne
http://www.univ-reims.fr
8 UFR (Unité de Formation et de Recherche):
-

UFR Lettres et Sciences Humaines

-

UFR Sciences Economiques, Sociales et Gestion

-

UFR Droit et Science Politique

-

UFR Sciences Exactes et Naturelles

-

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

-

UFR Odontologie

-

UFR Pharmacie

-

UFR Médecine
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IUT de Reims Chalon Charleville
http://www.iut-rcc.fr
IUT de Troyes (thuộc quản lí của Université de Reims Champagne – Ardenne)
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr
École Supérieure d’Ingénieur de Reims
http://www.esiec.fr
Le groupe ReimsManagement School (RMS)
http://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
Trang web : http://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 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).
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:
http://www.ville-reims.fr/fr/enseignementsuperieur/enseignement-superier/
3)

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN

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:
http://www.crous-reims.fr/logement/logements-a-reims/cites-universitaires-copie-1/
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. Trong năm học, mỗi tháng đều có các hoạt động tham quan, dã ngoại, các cuộc
thi về văn học, về nhiếp ảnh giành cho sinh viên…
http://www.crous-reims.fr/international/visites-guidees-gratuites-pour-les-etudiantsinternationaux/
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RENNES
1)

GIỚI THIỆU CHUNG

Thành phố Rennes
Được biết đến là thành phố lớn thứ 10 của nước Pháp, với tổng số dân lên đến
210500 người, 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 nơi có tu viện lâu đời nhất nước
Pháp, hay đường bờ biển Morbihan, vịnh Côte d’Emeraude,… và còn rất nhiều địa danh
khác nữa.
Chi hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Rennes
Giới thiệu SVREN
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.
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.

Thông tin liên lạc
-

Trang web: http://www.svren.org
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2)

-

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

-

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

-

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.
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 (http://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 : http://www.iutren.univrennes1.fr
Informatique – Electroniques: http://www.istic.univ-rennes1.fr/
Mathématiques : http://www.math.univ-rennes1.fr/
Philosophies : http://www.philo.univ-rennes1.fr/
Sciences de la vie et de l’environnement : http://www.sve.univ-rennes1.fr/
Sciences et propiétés de la matière: http://www.spm.univ-rennes1.fr/
Ecole supérieur d’ingénieurs de Rennes: http://esir.univ-rennes1.fr/
Campus Villejean
Faculté de Medecin: http://www.medecine.univ-rennes1.fr/
Faculté de Chirurgie Dentaire: http://www.odonto.univ-rennes1.fr/
Faculté de Pharmacie de Rennes: http://www.pharma.univ-rennes1.fr
Campus Centre
Faculté de Droit et de Science Politique: http://www.droit.univ-rennes1.fr/
Faculté des Sciences économiques: http://www.eco.univ-rennes1.fr/
Institut de Gestion de Rennes: http://www.igr.univ-rennes1.fr
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Institut de Préparation à l'Administration Générale: http://www.ipag.univ-rennes1.fr/
Lannion : IUT de Lannion http://www.iut-lannion.fr/
Saint-Brieuc : IUT de Saint-Brieuc http://www.iutsb.univ-rennes1.fr/
Saint-Malo : IUT de Saint-Malo http://www.iutsm.univ-rennes1.fr/
Trường đại học Rennes 2 – l’Université de Rennes 2
Langues : http://www.univ-rennes2.fr/ufr-langues
Ressources humaines: http://www.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-humaines
Sciences sociales :http://www.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-sociales
Activités physiques et sportives: http://www.univ-rennes2.fr/ufr-aps
Arts, lettes, communications: http://www.univ-rennes2.fr/ufr-alc
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 http://www.insa-rennes.fr/
Trường Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes
http://www.ensc-rennes.fr
3)

NHữNG 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 : http://www.star.fr/
Để đi từ sân bay Charles de Gaulle về Rennes chúng ta có thể sử dụng tàu cao tốc
TGV, mọi thông tin về giá vé và giờ tàu các bạn có thể xem chi tiết tại : http://www.voyagessncf.com/.
Nhà ở
Mọi thông tin về đăng kí và nộp hồ sơ nhà CROUS có thể xem tại : http://www.crousrennes.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 http://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.
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ROUEN
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

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. Rouen 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, bảo tàng nghệ thuật (Musée des Beaux-Arts), những nhà thờ lớn với tháp chuông
cao vút (Cathédrale de Rouen). Từng được đại văn hào Victor Hugo đặt cho tên gọi trìu
mến là Thành phố trăm tháp chuông, vẻ đẹp của nhiều công trình kiến trúc cổ kính ở Rouen
cũng đã trở thành nguồn cảm hứng và đề tài sáng tác cho nhiều tác phẩm nổi tiếng của
danh họa Claude Monet.
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, Hội đã kết nạp được gần 40 hội viên, là các 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
Facebook: http://www.facebook.com/groups/vnese.msa.rouen/
Email: svrouen@gmail.com
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2)

CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO TẠI ROUEN

Các Grande Ecole đào tạo kỹ sư và thương mại
INSA Rouen
Là một trong 5 trường kỹ sư thuộc hệ thống INSA (Institut National des Sciences Appliquées) ở Pháp. INSA Rouen là trường công, tọa lạc tại Saint-Etienne-du-Rouvray (cách
trung tâm Rouen khoảng 25 phút đi métro), 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. Bên cạnh chương trình kỹ sư, INSA
Rouen còn có các khóa đào tạo Thạc sĩ (Master Recherche) và Tiến sĩ (Doctorat). Hồ sơ
dự tuyển INSA Rouen được xét chung cùng hồ sơ INSA. Các bạn muốn vào INSA de Rouen
lưu ý đánh số thứ tự ưu tiên trong phần nguyện vọng của mình trong hồ sơ. Website của
trường : www.insa-rouen.fr
ESIGELEC
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. ESIGELEC đào tạo các kỹ sư chuyên
ngành : Télécommunications, Electronique, Technologies de l'information, Réseaux informatiques, Systèmes embarqués, Automatique robotique, Génie électrique dédié aux transports, Mécatronique, Energie et développement durable, Biomédical, Ingénierie d’affaires
ou Ingénierie finances. Hiện nay, ESIGELEC có quan hệ đối tác với 650 doanh nghiệp ở
nước ngoài và hơn 90 đại học trong hơn 40 quốc gia. Gần 1/3 số lượng sinh viên của ESIGELEC là sinh viên nước ngoài. Website của trường:www.esigelec.fr
Rouen Business School
Cũng 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. Mỗi năm, trường tổ chức kỳ thi đầu vào để tuyển chọn sinh
viên. Các chương trình đào tạo của trường đa dạng với nhiều cấp bậc từ Cử nhân (Bachelor), Thạc sĩ (Master) cho đến Tiến sĩ (PhD), gồm: Bachelor chuyên ngành Distribution,
Commerce, International Business, Master Grande Ecole, các chương trình Master chuyên
ngành Études et Décisions Marketing, Finance, Management des Affaires Juridiques, Communications d'Entreprises và chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ – PhD Ecricome. Đặc
biệt, trường có chương trình International MBA và nhiều chương trình Thạc sĩ (Master of
Science) đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh trong các chuyên ngành như Global Management, Marketing French Excellence, Finance, International Project Development. 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. Website của trường : www.rouenbs.fr
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Đại học Rouen (Université de Rouen)
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 Tech-niques, 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. 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.
Website của trường : www.univ-rouen.fr
Các trường đào tạo kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSA Normandie) cung
cấp các chương trình đào tạo trong lĩnh vực kiến trúc từ cấp bậc Cử nhân (Licence) cho
đến Thạc sĩ (Master). Chương trình Master của trườngcó 3 chuyên ngành chính : Architecture, Paysage et Environnement; Projet urbain; Architecture et Innovation. 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 : www.rouen.archi.fr
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). Bên cạnh đó, sinh
viên cũng có thể theo học các lớp đào tạo thanh nhạc, khiêu vũ, sân khấu…ở Nhạc viện
Rouen (Conservatoire de Rouen – Website : www.conservatoirederouen.fr).
Các sinh viên yêu thích mỹ thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc) có thể ghi danh thi tuyển
vào trường École Régionale des Beaux-Arts – ERBA.Website: http://apparaitre-erbarouen.blogspot.fr/).
3)

CÁC THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN SANG HỌC TẠI ROUEN

Nhà ở: Kí túc xá đại học do CROUS quản lý thường rẻ hơn thuê nhà bên ngoài (Email
liên hệ: 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.
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
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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TOULON
1)

GIỚI THIỆU CHUNG

Thành phố Toulon
Là thủ phủ của vùng VAR, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte 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 năm 2006), 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
Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Toulon
Thành phố Toulon là một địa chỉ mới mẻ đối với du học sinh Việt Nam. Năm 1999 mới
có sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tại trường đại học Toulon. Năm 2004, số sinh viên
Việt Nam ở Toulon là 30 người và bây giờ đã lên đến hơn 100 người. Các anh chị em sinh
viên và cựu sinh viên Việt Nam tại đây sống rất gần gũi và gắn bó với nhau, và đó cũng là
cơ sở thuận lợi để thành lập Hội sinh viên VN tại Toulon trên tinh thần đoàn kết và giúp đỡ
lẫn nhau. Cũng như các chi hội khác trên toàn nước Pháp, chi hội Toulon cũng là một chi
hội trực thuộc của Hội sinh viên VN tại Pháp (UEVF).
Hàng năm, Hội Sinh viên Toulon có một số hoạt động nhằm tạo điều kiện gặp gỡ cho
các anh chị em sinh viên, thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các thành viên. Một số hoạt
động chủ yếu của Hội gồm:
 Tổ chức đón sinh viên mới: Những bạn sinh viên mới khi đến Toulon có thể nhờ anh
chị sinh viên đi trước đón ở ga, sân bay và giúp đỡ chỗ ăn, ở trong những ngày đầu.
 Gặp gỡ đầu năm: đây là cuộc họp mặt đầu năm của Hội sinh viên Toulon theo
truyền thống thường được tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đây là cơ hôi
gặp gỡ và làm quen của các bạn sinh viên mới với các thành viên của Hội.
 Các buổi liên hoan, gặp gỡ hoặc pic nic, thường được tổ chức vào các dịp nghỉ lễ
dài như kỳ nghỉ Tout Saint, kì nghỉ xuân, Noel
 Tổ chức các giải thể thao phong trào như giải babyfoot, bóng bàn. Tham gia các
giải bóng đá thường niên của UEVF và giải NNB. Thi đấu giao hữu với đội bóng
của một số thành phố phụ cận như Aix-en-Provence, Nice.
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 Tổ chức ăn Tết âm lịch cho tất cả sinh viên Việt Nam và bà con Việt Kiều.
 Giới thiệu việc làm và nhà ở.
Thông tin liên lạc
Chủ tịch Hội SVVN tại Toulon, Lê Thắng Email :lethang_03K2@yahoo.com
Nguyễn Quốc Cường- Ủy Viên BCH UEVF khóa IV
Email: nguyen_cuong0000@yahoo.fr
Mailgroups: lavie_toulon@yahoogroupes.fr
2)

CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO

Trường đại học Toulon-Var
Trang web chính thức của trường: www.univ-tln.fr
Địa chỉ : Avenue de l’Université, BP133, 83957 La Garde Cedex, France.
Trường đại học Toulon-Var được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1968. Vị trí của trường
nằm trong một khu vực rộng 35 ha, giữa hai thị trấn La Garde và La Valette, cách trung
tâm thành phố Toulon vài km. Hiện nay, trường đại học Toulon, 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 năm 2007
đến nay là ông Laroussi OUESLATI.
Các cơ sở đào tạo trực thuộc trường ĐH Toulon-Var
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. Năm học
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
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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.
3)

THÔNG TIN HữU íCH
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 ý kí hợp đồng thuê nhà.
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.
Việc làm
Toulon là thành phố du lịch nên không khó để bạn có thể tìm 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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TOULOUSE
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

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, các đạo diễn và nghệ sĩ trẻ luôn có cơ
hội được thể hiện mình. Nơi đây còn là thủ phủ của ngành công nghiệp hàng không và
những công nghệ của tương lai như điện và điện tử, khoa học máy tính, tự động hoá,
nguyên liệu, cơ học và cấu trúc lỏng.
Giới thiệu chung về hội SVVN tại Toulouse - AEVTl
Một số hoạt động thường niên của 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 thường tổ chức một buổi gặp gỡ các
bạn SV mới. Mục đích của buổi gặp gỡ này nhằm: Giao lưu gặp gỡ giữa các bạn SV, các
kiều bào đã và đang học tại Toulouse. Giới thiệu về hội SV, trang web, maillist cũng như
các hoạt động thường được tổ chức hàng năm tới các bạn SV mới sang.
Các hoạt động văn 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: bóng đá,
bóng bàn, tennis… cho tất cả các bạn
sinh viên, hoạt động đều đặn cuối mỗi
tuần dưới sự quản lí của chủ tịch CLB.
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Truyền thông của chi hội
Tất cả các bạn sinh viên đến Toulouse du học có thể liên lạc trực tiếp với Hội Sinh Viên
Việt Nam tại Toulouse theo các địa chỉ dưới đây, tất cả những thắc mắc sẽ được giải đáp.
Tại Pháp:
Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch Hội SVVN tại Toulouse. (nqhungiebr@yahoo.com
hoặc nqhung@iebr.ac.vn)
Tại Việt Nam: các bạn có thể liên lạc theo Forum hoặc maillist của HSVVN tại Toulouse
cũng như các thành viên trong ban thông tin liên lạc theo các địa chỉ:
Website của AEVTl: http://aevtl.fr/; Mailing list của Hội: aevtl@yahoogroups.com và
Email trực tiếp của Ban chấp hành Hội: bch.aevtl@yahoo.fr
2)

GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI TOULOUSE

Trường đại học Toulouse 1 (Université Toulouse I 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. Các bạn có thể tìm hiểu thêm
thông tin của trường và các ngành học qua trang http://www.univ-tlse1.fr/
Trường đại học Toulouse 2 (Université Toulouse II Le Mirail)
Đào tạo tất cả các văn bằng, từ đại học đến master rối đến tiến sĩ. Các ngành đào tạo
nổi tiếng của trường gồm có: Arts, Lettres et Langues (Nghệ thuật, văn thư lưu chữ và ngôn
ngữ); Sciences, Humaines et Sociales (Khoa học, xã hội và nhân văn); Sciences, Technologies, Santé (Khoa học, kĩ thuật và sức khoẻ). Website: http://www.univ-tlse2.fr
Trường đại học Toulouse 3 (Université Toulouse III Paul Sabatier)
Là trường đại học tập trung 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:
http://www.ups-tlse.fr
IUT Paul Sabatier
Học viện bao gồm 14 chuyên ngành đào tạo, các bạn có thể tìm thông tin qua website
của trường: Website: iut.ups-tlse.fr/
Trường INSA (Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse)
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 : http://www.insa-toulouse.fr
Trường hàng không (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace - ISAE)
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Là trường đào tạo chủ yếu về lĩnh vực trong ngành hàng không với các văn bằng đào
tạo : Kĩ sư, master và nghiên cứu sinh. Website : http://www.isae.fr
Trường INP de Toulouse (Institut National Polytechnique de Toulouse)
Trường INPT gồm có 3 trường nhỏ ENSAT - ENSEEIHT - ENSIACET. Website của
trường: http://www.inp-toulouse.fr
3)

THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN

Đi lại và vấn đề nhà cửa
Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin đã có trên trang web của Hội:
http://aevtl.fr/
Thủ tục hành chính
Mở tài khoản ngân hàng
Ở Toulouse bạn có thể mở 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, có liên kết với AEVTL – tham khảo trên web http/aevtl.fr); Le Crédit Lyonnais - 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
tranh với 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 trú ngắn hơn 3
tháng, bạn cũng có thể liên hệ với ngân hàng Caisses d'Epargne (www.caisse-epargne.fr)
hoặc La Poste (www.laposte.fr)
Làm OFII
Sinh viên tại Toulouse OFII – 7 Rue Arthur Rimbaud CS 40310, 31203 TOULOUSE
CEDEX 2,Courriel : 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 http://www.hautegaronne.caf.fr/ , mục “ Aide au logement étudiant” để khai
một hồ sơ xin trợ cấp tiền nhà, nộp kèm theo: Xác nhận của chủ nhà; Bản sao hợp đồng
nhà; Bản sao giấy tờ tùy thân; RIB tài khoản ngân hàng.
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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TOURS-BLOIS
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

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 vốn giàu có của nơi đây về tài nguyên kiến
trúc và chứng nhân của lịch sử. Thành phố của những lâu đài nằm về phía đông vùng Région Centre của nước Pháp, khu vực hành chính của Indre et Loire, bên bờ của con sông
Loire - con sông dài nhất nước Pháp đã được công nhận bởi Unesco.
Thành phố Blois
Blois là một thành phố nằm giữa vùng Centre, trong lòng nước Pháp. Với ưu thế về
mặt địa lý, Blois là đầu mối giao thông nối liền hai thành phố Tours và Orléans ; Blois chỉ
cách hơn 2h đi tàu từ Paris và cũng không xa nhiều thành phố lớn khác. Hệ thống giao
thông của Blois, nổi bật là hệ thống bus, được xây dựng hợp lý giúp cho việc đi lại thực sự
dễ dàng. Từ Blois, bạn sẽ chỉ mất 30 phút đi bus để đến với lâu đài Chambord, một trong
hai lâu đài lớn nhất nước Pháp cùng với Versailles (Paris).
Giới thiệu chung về Chi Hội
Được thành lập chính thức ngày 10/3/2012, Chi Hội sinh viên và cựu sinh viên Việt
Nam vùng Val de Loire với tên gọi AEViVaL, bao gồm các thành viên hai thành phố Tours
và Blois. Là Chi Hội mới thành lập còn non trẻ nhưng AEViVaL đã đề ra những phương
hướng tích cực cho các hoạt động phát triển 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 và quản lý của Hội sinh viên tại 2 thành phố. Các hoạt động thường
niên của Hội được đề ra trên cơ sở các hoạt động của sinh viên từ khi Hội còn hoạt động
chưa chính thức dưới dạng nhóm sinh viên như Pique-nique mùa hè cùng Hội người Pháp
yêu ViêtNam “Vietnam – Touraine”, các hoạt động Noel - chào năm mới và Tết Nguyên Đán
xa nhà cho sinh viên....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 Tournoi Sport Poitiers-OrleansTours-Blois, giải đá bóng NNB hàng năm do UEVF tổ chức tại Paris.....
Thông tin liên lạc của Hội sinh viên Việt Nam Val de Loire
Facebook : A.E Tours – Blois (nhóm mở)
AEViVaL (nhóm hoạt động của thành viên Hội)
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Site internet : http://www.aevival.fr
Email : bch_aevival@googlegroups.com
2)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG HỌC Có TẠI THÀNH PHỐ

Thành phố Tours
-

Université François Rabelais có các ngành đào tạo sau

-

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Tours : Viện đại học công nghệ, gồm
nhiều ngành như Báo chí, Điện công nghiệp - điện tử và tin học công nghiệp, Sinh
học, Quản trị kinh doanh và doanh nghiệp, Ngôn ngữ học, Khoa học và công nghệ

-

Trường Bách Khoa đào tạo kỹ sư

Trong đó đáng chú ý là ngành Y học, Tours là một trong những trường đào tạo Y nổi
tiếng của Pháp, François Rabelais là 1 bác sỹ đồng thời cũng là nhà văn nổi tiếng của Pháp
vào thế kỷ 15.
Tiếp đến các ngành kỹ thuật đào tạo trong IUT và Ecole Polytechnique cũng đạt chất
lượng cao. Tất cả các thông tin liên quan đến chuyên ngành học và mọi thủ tục đăng ký có
tại website chính thức của trường:
http://www.univ-tours.fr
Thành phố Blois
Khoa học tự nhiên:
- Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire (ENIVL)
Trường kỹ sư quốc gia Val de Loire ENIVL thuộc thành phố Blois, nằm trong hệ thống
5 trường kỹ sư quốc gia (Ecole Nationale d’Ingénieurs) của Pháp. Được thành lập từ năm
1993 với chương trình đào tạo kỹ sư đa năng hệ năm năm, trường hiện có 4 chuyên ngành
chính: Cơ khí, Điện tử và Tin học công nghiệp, Quản lý hệ thống công nghiệp, Cơ điện tử.
Trung bình hàng năm có khoảng 650 sinh viên tốt nghiệp, các sinh viên sau khi ra trường
có thể tiếp tục chương trình sau đại học, chương trình nghiên cứu hoặc bắt đầu làm việc
trong các công ty trong và ngoài nước Pháp.
Địa chỉ site web chính thức của trường: http://www.enivl.fr/enivl/
Site web của sinh viên ENIVL: http://www.enivlien.fr/
- Institut Universitaire de Technologie de Blois (IUT)
Trực thuộc trường đại học François Rabelais nằm ở thành phố Tours, Viện đại học công
nghệ thành phố Blois hiện có 505 sinh viên theo học các ngành công nghiệp và dịch vụ: Đo
lường – Vật lý, Khoa học vật liệu, Mạng và viễn thông, Dịch vụ và mạng lưới viễn thông.
Trường đào tạo các văn bằng: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ; với các chương trình đào tạo
đạt chuẩn quốc gia. Bằng cử nhân chuyên nghiệp cấp bởi IUT có giá trị trên toàn thế giới.
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Thông tin về IUT Blois tham khảo tại : http://iut-blois.univ-tours.fr/
Khoa học xã hội và nhân văn:
- Faculté de Droit d’Economie et dé Sciences Sociales
Khoa luật trường François Rabelais – Tours tại Blois mang đến cho hơn 4.000 sinh
viên trúng tuyển hàng năm các ngành học đa dạng và các văn bằng được công nhận trên
toàn quốc: Cử nhân; Cử nhân chuyên nghiệp; Thạc sĩ; Tiến sĩ trong tất cả các khóa học
bao gồm: Quản lý, Luật, Kinh tế, Địa lý.
Site web của trường: http://droit.univ-tours.fr/la-faculte/
Kiến trúc, Mĩ thuật:
- Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (ENSNP)
Trường quốc gia về thiên nhiên và cảnh quan chuyên đào tạo các kỹ sư được trang
bị các kiến thức, kỹ năng và hành vi (kiến thức và kỹ năng giao tiếp) cân bằng và phù hợp
với các yêu cầu nghiệp vụ của một kỹ sư cảnh quan. Chương trình học kéo dài 5 năm, bao
gồm các chuyên ngành: khoa học và kỹ thuật (38%), khoa học xã hội(21%), thông tin và
quản lý(3%), thông tin địa lý và mô phỏng không gian(18%) và dự án về cảnh quan (20%).
Số lượng sinh viên tối đa của mỗi khóa vào khoảng 30 sinh viên.
Trang web: http://www.ensnp.fr/
3)

THÔNG TIN HữU íCH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
Đi lại

Phương tiện công cộng chủ yếu ở Tours và Blois là xe Bus. Hiện Tours đang xây dựng
hệ thống Tramway, công trình đã được triển khai năm 2010 và sẽ đưa vào hoạt động đầu
năm 2013.
Gare SNCF của Tours và Blois đều nằm ở trung tâm thành phố, có rất nhiều tuyến xe
Bus hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Nhà cửa
Chi phí học + bảo hiểm (đã được hỗ trợ bởi Chính phủ) khoảng 450€/năm trong
chương trình đại học và cao học bình thường. Có thể thay đổi hoặc dao động tùy từng năm
theo chính sách, sửa đổi của nhà nước.
•

Nhà CROUS (nhà của chính phủ xây dựng cho Campus - Đại học) :

-

Tại Tours có 10 kí túc xá lớn nhỏ nằm rải rác quanh khu vực gần các Khoa trực
thuộc trường Université François Rabelais.

-

Tại Blois hiện có 3 kí túc xá thuộc quản lý của CROUS: Résidence les Flandres,
Résidence Universitaire Rocheron, Résidence Universitaire Desfray. 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.
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-

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

•

Nhà thuê ngoài :

-

Các chung cư, kí túc xá ngoài có giá dao động trong khoảng từ 300€ đến
500€/tháng (đã bao gồm tiền điện nước, sưởi) tùy theo nhu cầu sử dụng. Ngoài
các khoản thuê nhà, tiền ăn ở và sinh hoạt phí hàng tháng vào khoảng 100€ đến
150€/người.

-

Các bạn sinh viên quan tâm hoặc sẽ tới học có thể lien lạc trước với Hội SV để
tìm thêm thong tin và sự trợ giúp

Thủ tục hành chính
Việc đầu tiên trong vòng ba tháng đầu đặt chân đến Pháp là bạn photocopie 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 trả lời.
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 cư trú lên Passport 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 titre de séjour vì vẫn còn trong thời hạn hiệu lực của visa.
Trang
etrangers

web:

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Etudiants-

Sinh viên du học tại Pháp được hưởng hỗ trợ về tiền thuê nhà (thủ tục xin CAF), các
bạn sang thuê nhà xong sẽ hỏi Hội SV hoặc các bạn đi trước để đưa đi làm thủ tục cần thiết.
Trang web: http://www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/371#
Hội AEViVaL đã thiết lập được với ngân hàng LCL Le Crédit Lyonnais (1trong những
banque lớn có tiếng tại Pháp) 1 thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ lâu dài. Các bạn SV mới đến
Tours hoặc Blois liên lạc trực tiếp với BCH để được tư vấn giúp đỡ, sau đó đưa đi mở tài
khoản Ngân hàng với các ưu đãi thú vị.
Các bạn có thể liên lạc với BCH Hội AEViVaL tại Tours và Blois để được tư vấn chi
tiết và cụ thể hơn.
Email: bch_aevival@googlegroups.com
bch@aevival.fr
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TROYES
1)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VÀ CHI HỘI

Giới thiệu chung về 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 thê giới. Vào các dịp hè, du
khách đều tụ họp về Troyes, trung tâm mua sắm lớn nhât nước Pháp, vừa để du lịch vừa
để mua sắm
Chi hội sinh viên 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. 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 trường Đại học ở Troyes tổ chức.
Sau một năm hoạt động,
SVTroyes ngày càng trưởng thành và
tổ chức tốt hơn. Và nhằm hoàn thiện
hơn nữa về tổ chức, hội SVVN tại
Troyes đang trong quá trình hoàn tất
hồ sơ để trở thành một chi hội chính
thức của UEVF (Union des Etudiants
Vietnamiens en France).
Hàng năm, SVTroyes tổ chức
các hoạt động thường niên nhằm giao
lưu, tạo điều kiện 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
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Các buổi liên hoan vào các ngày lễ lớn ở Pháp



Giới thiệu về Việt Nam



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.

Các địa chỉ liên lạc khi sang Troyes
Đỗ Văn Phúc : van_phuc.do@utt.fr, giảng viên ĐH UTT
Lê Sơn Khanh : khanh.le_son@utt.fr, Nghiên cứu sinh tại UTT
Trang web của hội : www.svtroyes.com
2)

THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐH 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.
Quan hệ hợp tác với Việt Nam
UTT có liên kết đặc biệt với các trường đại học ở Việt Nam (Bách khoa Hà Nội, Bách
khoa Đà Nẵng, Bách Khoa HCM), TP Đà Nẵng, Bộ GDĐ, .. 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,…).
Website : http://www.utt.fr, Thông tin học bổng và hồ sơ dự tuyển : ww.duhoc.fr
Liên hệ: Đỗ Văn Phúc, van_phuc.do@utt.fr, Giảng viên ĐH UTT
IUT de Troyes
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).
Đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc dự bị cho các trường đại học công nghệ ( trong đó có
Đại học công nghệ Troyes), Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
DUT : chương trình đào tạo 2 năm dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp PTTH hoặc
bằng cấp tương đương.
IUT chuyên đào tạo các chứng chỉ chuyên nghiệp trong thời gian khoảng 3 năm. Sinh
viên có thể học tiếp vào 2 năm cuối ở các trường đại học khác sau khi đã tốt nghiệp ở IUT.
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Trong quá trình học, có rất nhiều thực tập ở các công ty từ 2 đến 3 tháng cho sinh viên
theo học. Điều này rất có lợi cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.Trang web: http://www.iuttroyes.univ-reims.fr
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.
Với đặc trưng của 1 trường kinh tế, ngôn ngữ được sử dụng để giạng dạy tại trường
là tiếng Pháp và Anh, cùng nhiều sinh viên đến từ các nước ở châu Âu. Trong quá trình
học tập, sinh viên có thể tiếp tục chương trình học tại các nước khác ở châu Âu hoặc Mỹ.
Hệ thống đào tạo : cử nhân và thạc sĩ kinh tế bao gồm 4 chương trình chính, thời gian
đào tạo từ 3 đến 5 năm
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 trình tạo nhiều nước ở châu Âu
và Bắc Mỹ.
EMVOL (Ecole International de Tourisme) : 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.
3)

THÔNG TIN HữU íCH
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.
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.
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CÁC THÀNH PHỐ KHÁC
***
ANGERS
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
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.
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:
http://www.univ-angers.fr/
Faculté des sciences: Ngành đào tạo chính: Hóa học, vật lý, toán, công nghệ thông
tin. Siteweb: http://www.univ-angers.fr/
Faculté de médecine: Khoa Y-Dược: Quy mô 2000 sinhviên. Siteweb: http://www.univangers.fr/
UFR Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé: Đào tạo trong lĩnh vực dược
phẩm, y tế.Quy mô 900 sinhviên. Siteweb: http://www.univ-angers.fr/
IUTHệ đào tạo IUT-Chuyênngành đàotạo: 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: http://www.univangers.fr/
ITBS (IMIS - ESTHUA)Khoaquảntrị du lịchvàkháchsạn, quanhệcôngchúng, bảo trì.
Siteweb: http://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/
Khoa học xã hội
Faculté des lettres, langueset sciences humaines: Khoa học xã hội và nhân văn.
Ngành đào tạo chính: Tâm lý, Lịch sử, Văn học, Giáo dục, triết học,ngôn ngữ. Quy mô 4000
sinh viên. Siteweb: http://www.univ-angers.fr/
National Superieure d’Art et Metiers: Đào tạo các chuyên ngành về cơ khí công
nghiệp, năng lượng. Siteweb: http://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 lý giáo dục, âm nhạc. Siteweb: www.uco.fr
Các thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên
Nhà cửa
NhàCrous: 1 sốkýtúcxácónhiềuanhchịemViệt Nam hoặcnêutên 1 sốktxchính mà gần
các trường: Belle-Beille; Santé; Saint-Serge; Catholique
Nhà thuê ngoài:
+ Cách tìm nhà: qua trang tin leboncoin.fr, qua cácbản tin củacáctrường, bản tin của
Crous, hoặc thông qua bạn bè giới thiệu.
+ Giá nhà trung bình: 183-229 Eu/thángtạinhàdân (giáchưacótrợcấp)
274-335Eu/tháng/phòngkhépkín (giáchưacótrợcấp)
Mứctrợcấpnhà ở là khoảng 140 EUR/tháng
Thủ tục hành chính:
Làm OFII: giấyxácnhận visa, passport, giấyxácnhậnnhà ở, tem OFFI, giấykhámsứckhỏetạicơsởcủa 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
Contact 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
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.
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
Saint-Benezet 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, khi xung đột tôn giáo dữ dội ở ý cùng uy quyền mạnh mẽ của nhà
vua Pháp Philippe Le Bel đã buộc Giáo hội phải di chuyển Tòa thánh từ Roma về đóng ở
Avignon trong gần 70 năm.
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
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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 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.
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.Sau ba năm cải tạo bệnh viên
Sainte Marthe, trường đại học Avignon đón khóa đầu tiên năm 1997 . Năm 2006, trường
mở thêm hai toà nhà mới : Tòa nhà thể thao đa chức năng trong trung tâm thành phố, và
trong trung tâm khuôn viên của trường Agroparc Agroscienne.
Trường đại học Avignon có gần 7.542 sinh viên năm 2005-2006, được phân bố :
•

UFR Lettres et Sciences Humaines,

•

UFR Sciences Exactes et Sciences de la Nature,

•

UFR Sciences et Langages Appliqués,

•

UFR Sciences Juridiques, Politiques et Économiques,

•

Institut Universitaire de Technologie,

•

Institut Universitaire Professionnalisé Génie Mathématique et Informatique (GMI)
désormais CERI,

Thông tin liên lạc
Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi
NGUYỄN Đăng Hanh

Danghanhtc@yahoo.com Tel: 00 33 6 28 79 54 45

NGUYỄN Thị Cẩm Nhung

Nguyen_nhung1105@yahoo.com

Tel: 00 33 6 77 20 36 56
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CAEN
Giới thiệu chung về thành phố
Nằm ở phía Tây Bắc của Pháp,
Caen là thủ phủ của vùng Basse-Normandie. 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
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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 50066789
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
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 : http://rex.iutcaen.unicaen.fr

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Các cơ sở đào tạo khác:
•

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

•

Trường quốc tế SUPINFO : http://www.supinfo.com

•

Trường
quản
lý
Normandie
managementnormandie.fr/

•

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

•

Trường du lich Tunon : http://www.ecoletunon.com/

•

Trường Arcade : http://www.arcadeformation.com
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•

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

•

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

•

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

•

Nhạc viện Caen : http://www.caenlamer.fr/conservatoire

•

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

•

Trường nghệ thuật và truyền thông ESAM: http://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 giákhoảng 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
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-LyonMéditerranée 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
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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

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
•

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

•

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

Các viện nghiên cứu
•

Viện kinh tế quản lý doanh nghiệp : Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
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•

Viện nghiên cứu nho và rượu vang : Institut de la Vigne et du Vin Jules Guyot (IUVV)

•

Viện hướng nghiệp công chính : Institut de Préparation à l’Administration Générale
(IPAG)

•

Viện đại học công nghệ Dijon-Auxerre, Chalon-sur-Saône, Creusot: IUT de DijonAuxerre, IUT de Chalon-sur-Saône, IUT du Creusot

•

Viện kỹ thuật tài liệu doanh nghiệp, mạng lưới và hình ảnh : IUP Ingénierie en
Documentation d’Entreprise, Réseaux et Images (IDERI)

•

Viện quản lý giáo dục, đào tạo và văn hóa Denis Diderot : Institut en Management
de l’éducation, de la formation et de la Culture

•

Viện nghiên cứu động cơ ô tô và giao thông vận tải : Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT)

Sau đây là một vài con số để các bạn tham khảo:
•

27 400 sinh viên năm học 2009-2010

•

16 800 sinh viên trình độ Licence, 9 400 trình độ Master et 1 200 trình độ Doctorat

•

4000 sinh viên được đào tạo liên tục hoặc đào tạo từ xa

•

3100 sinh viên nước ngoài thuộc 126 quốc tịch, và 200 trường đại học đối tác

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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SAINT-ETIENNE
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 năm một lần tại Trường 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
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Trường học
•

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

•

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.
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)
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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.
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.
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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STRASBOURG
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.
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 năm 2011), và
các thành phố lớn khác ở Đức, Thụy Sĩ, Luxembourg chỉ trong vòng trên dưới 2h.
Chợ Noel Strasbourg, cổ nhất thế giới và nổi tiếng nhất nước Pháp, có từ năm 1570
và họp hàng năm từ cuối tháng 11 đến đầu năm sau, bày bán rất nhiều vật dụng trang trí,
thức ăn mùa đông.
Sinh viên Việt Nam đã có mặt ở Strasbourg từ khá lâu, nhưng với số lượng chưa
nhiều và thời gian lưu trú khác biệt, một tổ chức sinh viên chính thức vẫn chưa ra đời dù
đã có nhiều kế hoạch thành lập. Tuy nhiên, sinh viên Việt Nam ở đây vẫn liên lạc và gắn
bó với nhau bằng những cuộc họp mặt
diễn ra không chỉ trong những ngày lễ lớn
(Tết cổ truyền …) mà còn trong nhiều dịp
khác. Các hoạt động không chỉ gói gọn
trong việc gặp mặt, ăn uống hay chia sẻ
kinh nghiệm học tập, mà còn đa dạng như
những cuộc picnic hay dã ngoại (viếng
thăm các ngôi làng nhỏ Alsace xinh đẹp
bên ngoài Strasbourg, lâu đài HautKoenigsbourg hay các thành phố biên giới
Đức, Thụy Sĩ …).
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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 :
Mảng Khoa học xã hội – nhân văn – ngôn ngữ - nghệ thuật
Faculté de géographie et d'aménagement, Faculté de philosophie, Faculté de psychologie et de Science de l’éducation, Faculté de théologie protestante, Faculté de théologie catholique, Faculté des sciences sociales, Faculté des langues et des cultures
étrangères, Faculté des lettres, UFR des arts, UFR des langues et sciences humaines appliquées (LSHA), Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), Institut international
d'études françaises (IIEF)
Mảng Khoa học tự nhiên
Ecole et observatoire des sciences de la Terre (EOST) , Ecole européenne de chimie,
polymères et matériaux (ECPM), Ecole supérieure de biotechnologie (ESBS), Faculté de
chimie, Faculté des sciences de la vie, UFR de mathématique et d'informatique, UFR
physique et ingénierie
Institut universitaire de technologie de Haguenau (IUT de Haguenau), Institut universitaire de technologie Louis Pasteur (IUT Louis Pasteur), Institut universitaire de technologie
Robert Schuman (IUT Robert Schuman), Observatoire astronomique, Télécom Physique
Strasbourg
Mảng Kinh tế - Luật – Quản lý – Chính trị
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ)
Ecole de management Strasbourg (EM Strasbourg)
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Faculté des sciences
économiques et de gestion, Institut d'études politiques (IEP), Institut de préparation à l'administration générale (IPAG), Institut des hautes études européennes (IHEE), Institut du
travail (IDT)
Mảng Y – Dược
Faculté de chirurgie dentaire, Faculté de médecine, Faculté de pharmacie
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.
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Strasbourg còn sở hữu 1 cơ sở INSA (Institut national des Sciences appliquées – Học
viện kỹ thuật áp dụng quốc gia : http://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.
Thông tin hữu ích
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. 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.
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. 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 căn hộ với 3,4 phòng với giá khá dễ chịu (550-1000
euros chưa CAF cho một căn 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
khăn 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 23 tuần).
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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 năm qua 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. Trang web: 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 LHS của Đại sứ quán: Anh Bùi Anh Tuấn – bí thư thứ nhất
(buianhtuan34@yahoo.com)
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.
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3)

Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp (Centre Culturel du Vietnam en France)

Địa chỉ : 19, rue Albert, 75013 Paris. Trang web: www.ccv-france.org
Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp đi vào hoạt động từ năm 2008. 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 văn 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.
4)

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

5)

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

6)

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

7)

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 củ Hội sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt tại
Pháp.
8)

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.
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9)

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

UBNVNONN có nhiệm vụ giúp UBND TP HCM quản
lý nhà nước 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 đầu mối 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. Nghiên cứu, cụ
thể hoá và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về
công tác Việt kiều. Thông tin và tổ chức cho Viêt kiều tiếp xúc, hợp tác với các ngành, các
cấp, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội,
hướng dẫn Việt kiều tổ chức các hoạt động phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành
của Nhà nước. Tổ chức các loại hình dịch vụ thích hợp để phục vụ cho Việt kiều; tổng hợp
tình hình để báo cáo UBND TP và UB về người NN ở nước ngoài thuộc Chính phủ… 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.
10) Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và CampusFrance (Ambassade de France au
Vietnam et CampusFrance Vietnam
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
Trang web : 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, tư 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.
2) Hội thanh niên Việt Kiều tại Pháp (Union des Jeunes Vietnamiens de
France – UJVF)
Địa chỉ : 16 rue du Petit Musc, 75004 Paris. Trang web : 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. Các bạn muốn tìm về cội nguồn dân tộc, muốn tìm hiểu về đất
nước và nền văn hoá Việt Nam với niềm tự hào là những người mang dòng máu Việt. UJVF
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•

•

qui trình CampusFrance.

www.vietnam.campusfrance.org

CAMPUSFRANCE

CAMPUSFRANCE

• Hà Nội
L’Espace - Trung tâm Văn hóa Pháp
24 Tràng Tiền.
ĐT: +84 (0)4 39 36 21 64
Fax : +84 (0)4 39 36 21 65
etudesenfrance@espace-ccfhanoi.org

• TP. Hồ Chí Minh
IDECAF - Viện trao đổi Văn hóa với Pháp
31 Thái Văn Lung, Q.1.
ĐT: +84 (0)8 38 27 43 55
Fax : +84 (0)8 38 27 43 54
espace.hochiminh@campusfrance.org

• Đà Nẵng
Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng
91 A Nguyễn Thị Minh Khai
ĐT : +84 (0)511 381 74 26
campusfrance.danang@gmail.com

• Huế
Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế
1 Lê Hồng Phong.
ĐT: +84 (0)54 382 26 78
administration-ccfhue@vnn.vn
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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, và giúp các bạn sinh viên Việt Nam
nhanh hoà nhập với môi trường mới ở Pháp. Ngoài ra, UJVF cũng tiến hành nhiều hoạt
động văn hóa và tình nghĩa tại Việt Nam.
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 UJVF, 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.
4)

Qũy học bổng Đồng Hành

Xuất phát từ những cảm thông 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 năm
học, 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
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trong trường như tổ chức các hội thảo theo chủ đề, tổ chức các chương trình âm nhạc
v.v...Ỏ mỗi trường đại học UNEF đều có văn phòng đại 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 hoá do sinh viên Việt
Nam tổ chức. Trang web chính thức của Hội Sinh viên Pháp UNEF: www.unef.fr
6)

Hội thanh niên quốc tế Pháp ngữ (Jeunes Francophones en Action)

JFA là hội tập hợp các thanh niên thành viên từ đã tham gia Nghị viện trẻ Pháp ngữ
từ các nước trong Cộng đồng Pháp ngữ. Hội tổ chức các hoạt động văn hóa, các khóa tập
huấn kỹ năng, giao lưu trao đổi văn hóa, tiếng Pháp và các giá trị chung của cộng đồng
Pháp ngữ. Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp có quan hệ chặt chẽ với JFA nhằm khẳng định
vai trò của thanh niên Việt Nam, góp phần tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam tham gia
tích cực trong phong trào thanh niên Pháp ngữ quốc tế. Trang web của JFA :
www.jfaction.org
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, Điều lệ của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam và tuân thủ luật pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Hội có phạm vị hoạt động toàn quốc, hoạt động theo nguyên
tắc tự chủ, định kỳ báo cáo hoạt động và chịu trách nhiệm
trước Hội hữu nghị Việt – Pháp. 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, giải trí, nhân đạo của Hội. Các bạn có thể tham gia và tìm
hỉêu UAVF qua website: http://www.uafv.org/ hoặc email: office@uafv.org.
C.

CÁC ĐỐI TÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP
1)

Vietnam Airlines

(http://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.
Vietnam Airlines là đối tác truyền thống của UEVF, luôn sát cánh cùng phong trào
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thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp. Trong nhiều năm qua, 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 thăm 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 (http://www.uevf.net). Các bạn sinh viên khi mua vé máy
bay qua các đại lý tại Pháp của VietNam Airlines về Viet Nam sẽ được các đại lý tư vấn về
giá vé tốt nhất và nếu liên lạc với UEVF sẽ được hưởng ưu đãi thêm 05kg cho chiều bay
từ Paris về Viet Nam.
2)

Qũy bảo hiểm sinh viên - LMDE

Quỹ bảo hiểm sinh viên Pháp – LMDE
(http://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 chính 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 các
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
(http://www.bred.fr) có trụ sở ở vùng Paris, vùng Normandie và các lãnh thổ hải ngoại của
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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.
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 web www.uevf.net.
Cũng trong quan hệ hợp tác với BRED B.P và LMDE, UEVF tham gia Hội ASE ”Autonomie et solidarité pour les étudiants” – « Tự chủ và đoàn kết vì sinh viên” (http://www.labanquedesetudiants.com/) ngay từ khi ASE được tập đoàn Banque Populaire và
LMDE sáng lập. UEVF có một đại diện thường trực trong Ban chấp hành ASE và phụ
trách Ban « Sinh viên nước ngoài tại Pháp ». Ban này quy tụ các sinh viên, đại diện của
ngân hàng Banque Populaire, các trường đại học và các đơn vị hành chính địa phương để
đạm nhiệm vai trò đề xuất một không gian thảo luận nhằm nâng cao chất lượng đón tiếp
sinh viên nước ngoài, đặc biệt về các vấn đề tài chính của sinh viên.
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.net hoặc
liên hệ trực tiếp với anh Tạ Minh Trí (Phụ trách LCL của UEVF,
Email : ta.minhtri@gmail.com)
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 lịch Hit Voyeges,
Tangka Voyages, công ty điện thoại Amiabo, Alo2vn… là những đối tác 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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LỜI KẾT
Các bạn sinh viên thân mến,
Như vậy các bạn đã đi đến những trang cuối cùng của cuốn «Hướng dẫn Du học
Pháp 2012», hi vọng rằng những thông tin mà chúng tôi đem đến cho các bạn thực sự hữu
dụng trong quá trình chuẩn bị và sang du học tại Pháp của các bạn.
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 không thể đề cập hết đến trong phiên
bản này.
Vì vậy, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp cùng 21 chi hội sinh viên trực thuộc và một
số thành phố khác sẽ triển khai tổng hợp thông tin và biên tập một phiên bản « Cẩm nang
Du học Pháp » đi đến các khía cạnh nhỏ nhất, chi tiết nhất và đầy đủ nhất của cuộc sống
sinh viên tại Pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phát triển một ứng dụng trên
điện thoại với nội dung của cuốn « Hướng dẫn Du học Pháp ».
Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên các phương tiện truyền thông, thông tin
của UEVF:
Web-site và forum chính thức: http://www.uevf.net
Facebook : http://www.facebook.com/uevf.net
Hộp thư điện tử: contact@uevf.net
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công !

THAY MặT UEVF VÀ BAN BIÊN TẬP
LÊ ĐOÀN THANH LâM

PHó CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG-THÔNG TIN UEVF
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PHỤ LỤC
BAN BIÊN TẬP LẦN XUẤT BẢN THứ NăM – 2012
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 « Hướng dẫn du học
Pháp 2012 » của Ban chấp hành (BCH), các thành viên của 21 chi hội sinh viên Việt Nam
tại Pháp và 6 thành phố khác, các bạn sinh viên (SV), nghiên cứu sinh (NCS) và các cựu
sinh viên Việt Nam tại Pháp.

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Võ Xuân Hoài
Thạc sỹ xây dựng ENS de Cachan, Thạc sỹ tài chính Đại Học Paris 1 Panthéon
Sorbonne,
TỔNG THƯ Ký UEVF 2010-2012
TổNG BIÊN TẬP
Lê Đoàn Thanh Lâm
Tiến sĩ sinh học Đại học INSA Toulouse, Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp IAE Toulouse
Phó chủ tịch truyền thông-thông tin UEVF 2010-2012
TRƯỞNG BAN TỔ CHứC DIỄN ĐÀN DU HỌC PHÁP TẠI VIỆT NAM
Võ Xuân Hoài
BAN THƯỜNG TRỰC UEVF 2010-2012
Hoàng Năng Thắng – Chủ tịch
Võ Xuân Hoài – Tổng thư ký
Lê Đoàn Thanh Lâm – Phó chủ tịch truyền thông-thông tin
Ngô Quốc Dũng – Phó chủ tịch liên chi hội
Trần Duy Châu – Phó chủ tịch đối ngoại
Ngô Anh Ngọc – Phó chủ tịch đối nội
Nguyễn Cẩm Nhung – Thủ quỹ
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Tập thể hội sinh viên Việt Nam tại các thành phố
Aix-Marseille (SVAM), Bordeaux (UEVBx), Grenoble (AEVG), Montpellier (UEVM),
Nancy-Metz (VNANCY), Nice (AJVN), Orléans (UEVO), Rennes (SVREN), Paris (UEVP),
Toulon (AEVT), Toulouse (AEVTl), Lyon (SVLyon), Nantes (AEVN), Lille (SVLille),
Poitiers (AEVPo), Rouen (UEVR), Reims (AEVReims), Tours-Blois (AEViVal), Pau (AEVPau), Troyes (SVTroyes),Saint-Etienne,Avignon, Caen, Dijon, Strasbourg, Angers.
NHóM BIÊN SOẠN CHO PHIÊN BẢN 2012
Lê Đoàn Thanh Lâm – Tiến sĩ Sinh học thực phẩm, Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp
Đại học Toulouse I và III. Phó chủ tịch UEVF
Vũ Đức Giang – Thạc sỹ Kinh tế Đại học Grenoble 2. Chủ tịch Hội SVVN tại Grenoble
Nguyễn Cẩm Nhung – Sinh viên Kinh tế và quản lý doanh nghiệp Đại học Paris 1.
Thủ Quỹ UEVF.
Dương Hoàng Vũ – Thạc sỹ Ngân hàng phát triển Đại học Paris 13. Phó chủ tịch
UEVP.
Nguyễn Hồng Linh - Sinh viên Thương mại khoa Kĩ thuật Thương mại, Học viện Kinh
tế, Đại học Paul Sabatier
Ngô Thu Lan – Thạc sỹ Tài chính, Học viên quản lý, Đại học Toulouse 1. Nguyên phó
chủ tịch AEVTl.
CÁC LẦN XUẤT BẢN TRƯỚC
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, Ðoàn Ðình 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 Ðức Khương, Nguyễn Minh
Ngọc, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Ðức Kiên, Dương Thanh Mai, Phan Thanh Ngân, Phan
Võ Thu Phong, Ðặng Thu Phương, Chử Lan Phương, Võ Phương Thảo, Nguyễn Thu
Trang, Dương Ðặng Thư, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Quí Hữu, Nguyễn Minh Ðức, Vũ Thị
Thúy
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