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THÔNG BÁO 
Về chương trình trao đổi tín chỉ tại Trường Đại học OTH Regensburg, Đức kỳ mùa hè 

 năm học 2022 - 2023 
 
 

Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác phát triển (NCKH&HTPT) xin trân trọng 

thông báo về chương trình trao đổi tín chỉ tại Trường Đại học OTH Regensburg, Đức kỳ mùa 

hè năm 2022 - 2023. Chi tiết về chương trình như sau: 

Thời gian tham gia: Kỳ học hè năm 2022  

- Thời gian khóa học: Từ 15/03 – 05/07/2022 

- Thời gian thi: Từ 06/07 – 28/07/2022 

Điều kiện tham gia ứng tuyển: 

-  Là sinh viên năm thứ 2 trở lên hoặc học viên cao học, 

- Có kết quả học tập trung bình tối thiểu 2.8/4, 

- Có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương.  

Hồ sơ ứng tuyển: 

1. Bảng điểm học tập có điểm trung bình chung tích lũy - CGPA (cập nhật đến trước 

kì học trao đổi. 

2. Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương). 

3. Đơn xin học trao đổi (đính kèm) 

* Lưu ý: 

Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên với Đại 

học OTH Regensburg sẽ được miễn học phí. 

Các chi phí khác sinh viên/học viên tự thanh toán. Sinh viên tham khảo thêm thông 

tin chương trình theo tài liệu đính kèm và tại https://www.oth-

regensburg.de/en/international/incoming-students/courses-in-eng%C2%ADlish.html.  



Ứng viên tham gia chương trình đăng ký trực tuyến tại đường link 

https://forms.gle/JGp5iZJAggQmk7J57 và gửi hồ sơ bản cứng về Phòng NCKH&HTPT, 

Phòng 501 (gặp Ms. Tú) trước 12h ngày Thứ Hai, 8/11/2021. 

Kính đề nghị các đơn vị thông báo để sinh viên được biết và nộp hồ sơ tham dự 

chương trình. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các Khoa, Viện Quản trị Kinh doanh,  
TT GD&ĐTQT; 
- Lưu: VT, HTPT, T(7). 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT.TRƯỞNG PHÒNG NCKH&HTPT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
Nguyễn Đức Lâm 
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