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Trung tâm Việt-Đức đƣợc thành lập dựa trên cơ sở thỏa
thuận hợp tác ký tháng 7 năm 1997 giữa Hiệu trƣởng
trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội – GS.TS. Hoàng
Văn Phong và Chủ tịch Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức
(DAAD) – GS.TS. Theodor Berchem, dƣới sự giúp đỡ
tích cực của các cơ quan hữu quan Việt Nam và Đức,
cùng với nỗ lực chung của Trƣờng Đại học Bách Khoa
Hà Nội và DAAD.
Trung tâm đƣợc khai trƣơng và đi vào hoạt động vào
ngày 13/12/1999 với mục tiêu góp phần tăng cƣờng sự
hợp tác Việt Đức trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ.
Trung tâm Việt-Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Văn
phòng đại diện DAAD tại Việt Nam, Lào, Cam-PuChia và Myanmar.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Với lối vào đƣợc thiết kế nhƣ một cuốn sách mở
nhìn ra quảng trƣờng C1 rộng lớn nhiều cây xanh và
mặt sau hƣớng về hồ tiền phía Nam, tòa nhà Trung
tâm Việt-Đức giống nhƣ một tác phẩm điêu khắc hài
hòa giữa thiên nhiên.
Trung tâm có các phòng làm việc, phòng họp, phòng
hội thảo đáp ứng tốt nhất cho các hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học, tổ chức sự kiện, hội thảo, hội
nghị và không gian nghỉ ngơi thƣ giãn của học viên,
khách mời.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Phòng họp - hội thảo
Trung tâm có các phòng hội thảo có sức chứa từ 50
tới 200 ngƣời, đƣợc trang bị máy lạnh, máy chiếu,
wifi, âm thanh và ánh sáng phù hợp với từng sự kiện,
hội nghị và hội thảo trong nƣớc và quốc tế.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Căng-tin
Căng-tin có thiết kế chủ đạo từ kính và đá, thu hút
ánh sáng và không khí tự nhiên. Đây là nơi ăn trƣa,
nghỉ ngơi, thƣ giãn của các học viên học tập tại
Trung tâm và các khách mời tham gia hội thảo, hội
nghị. Phía nam căng-tin là một khoảng sân nhỏ có
nhiều cây xanh hƣớng ra hồ Tiền, dành cho những
ai yêu thích không gian ngoài trời, gần gũi với thiên
nhiên. Đội ngũ phục vụ luôn nhiệt tình, chu đáo và
tạo ấn tƣợng tốt với học viên và các khách mời.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thư viện và phòng tự học tiếng Đức
Thƣ viện cung cấp một số lƣợng lớn sách khoa học
kỹ thuật gồm từ điển và sách chuyên ngành về toán
học, hóa học, sinh học, điện tử, cơ khí cũng nhƣ sách
kinh tế và giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho
việc học tập và giảng dạy tiếng Đức.
Đây là một không gian yên tĩnh, thoải mái với máy
tính có tai nghe, đƣợc nối mạng internet, đầu video,
giúp ngƣời học tiếp cận với các chƣơng trình học
trực tuyến hoặc các chƣơng trình đã cài đặt sẵn trên
máy tính.
Phòng tự học nằm trong Thƣ viện với nguồn giáo
trình, tài liệu phong phú phục vụ cho việc tự học của
học viên cũng nhƣ khách bên ngoài.

GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC

Trung tâm Việt-Đức thƣờng xuyên khai giảng lớp
học tiếng Đức trình độ A1 đến B2 dành cho các cá
nhân và tập thể có nhu cầu.
Tại đây, các giáo viên thƣờng xuyên tham dự các hội
thảo tập huấn của các tổ chức đào tạo tiếng Đức có
uy tín để cập nhật về các phƣơng pháp dạy học và
giáo trình. Đội ngũ giáo viên ngƣời Việt và ngƣời
Đức gắn bó nhiều năm với Trung tâm, rất giàu kinh
nghiệm, nhiệt huyết và sáng tạo. Các phòng học rộng
rãi, yên tĩnh đƣợc trang bị máy chiếu, máy điều hòa.

Hiện nay, Trung tâm phối hợp với Văn phòng đại
diện DAAD Hà Nội tổ chức lớp học tiếng Đức cho
các học viên Việt Nam nhận học bổng của DAAD và
học bổng của Chính phủ Việt Nam để đi học và
nghiên cứu tại Đức.

TestAS & TestDaF

Trung tâm Việt-Đức đƣợc ủy quyền tổ chức hai kỳ
thi TestAS và TestDaF.
TestAS là một kỳ thi đánh giá khả năng học đại học
của sinh viên nƣớc ngoài tại Đức. Thông qua kết quả
TestAS, sinh viên nƣớc ngoài có thể đánh giá trình
độ của mình để nhập học. Các trƣờng Đại học Đức
có thể sử dụng kết quả của TestAS để ƣu tiên xét
tuyển.
TestDaF là một kỳ thi tiếng Đức dành cho học sinh,
sinh viên nƣớc ngoài muốn học đại học và cao học ở
Đức.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ chính của Trung tâm Việt-Đức là hỗ trợ,
giúp đỡ và thực hiện việc trao đổi, hợp tác song
phƣơng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Trung tâm là địa điểm gặp gỡ, là nơi tổ chức các
diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học,
các chuyên gia, sinh viên và cựu sinh viên hai nƣớc
Việt Nam và Đức trong các lĩnh vực khoa học kỹ
thuật, kinh tế và văn hóa.
Trung tâm Việt-Đức phối hợp chặt chẽ với văn
phòng DAAD Hà Nội thực hiện dự án trao đổi cán
bộ giữa trƣờng ĐHBK Hà Nội với các trƣờng, các
đối tác của Đức.
Trung tâm thƣờng xuyên tổ chức các hội thảo về
những chủ đề đƣợc hai bên quan tâm.

HỖ TRỢ DU HỌC ĐỨC

Nhằm giúp học sinh, sinh viên hoàn thành tốt phần
thủ tục để có thể nhanh chóng hoàn tất hồ sơ du học
Đức một cách đầy đủ và chính xác, phòng Hỗ trợ du
học đƣợc thành lập và hỗ trợ học sinh, sinh viên
trong những việc nhƣ: điền các loại mẫu đơn khác
nhau liên quan đến việc du học Đức; sắp xếp, kiểm
tra các loại bộ hồ sơ; giúp tìm thông tin cụ thể của
từng trƣờng đại học Đức hay liên hệ với các trƣờng
đại học Đức, vv.

HỖ TRỢ BIÊN, PHIÊN DỊCH
TIẾNG ĐỨC

Chúng tôi hỗ trợ dịch thuật tiếng Đức chuyên ngành
cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Các phiên dịch
viên tài năng, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch
thuật cùng nguồn tài liệu tham khảo phong phú sẽ đảm
bảo tính chính xác cao và văn phong phù hợp cho các
tài liệu cũng nhƣ các hội thảo cần biên, phiên dịch.
Để đƣợc hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Phòng 209, Trung tâm Việt-Đức

GIAO LƢU VĂN HÓA
VIỆT – ĐỨC

Lễ Giáng sinh

Lễ hội Đức

Lễ hội hóa trang

Cuộc thi hát tiếng Đức

Với vai trò là cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt Nam
và Đức, Trung tâm Việt-Đức thƣờng xuyên tổ chức
hoặc hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa tăng cƣờng
sự hiểu biết về văn hóa giữa hai nƣớc. Một số sự kiện
nổi bật đã tổ chức tại Trung tâm: Lễ hội hóa trang
Karneval, lễ Giáng sinh, lễ hội Đức, cuộc thi Hát
tiếng Đức...
Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi để cựu học viên Đức
gặp gỡ, giao lƣu và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về
chuyên ngành và văn hóa.

ĐỐI TÁC

Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt
Nam

DAAD có 14 Văn phòng đại diện và nhiều Trung
tâm thông tin khắp thế giới – trong đó có Việt Nam.
DAAD tƣ vấn và hỗ trợ miễn phí về các khả năng
học tập và nghiên cứu tại Đức; giới thiệu các đối tác
phù hợp tại các Trƣờng đại học và Viện nghiên cứu
Đức và Việt Nam; xây dựng các mạng lƣới cựu sinh
viên; học bổng cho sinh viên cao học, nghiên cứu
sinh và nhà khoa học; các chƣơng trình hợp tác giữa
các Trƣờng đại học Đức và Việt Nam.
DAAD tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề; tuyển
chọn học bổng cao học, nghiên cứu sinh và các
chƣơng trình khác; triển lãm giáo dục Đức, giới
thiệu các đối tác hợp tác trong lĩnh vực đại học.
Trang web của VPĐD DAAD Hà Nội:
ww.daadvn.org

ĐỐI TÁC

Trung tâm Công nghệ xanh
156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (+84-4) 3716 4855 Fax: (+84-4) 3716 4842
Website: www.vielina.com/gtc

Công ty TNHH Công nghệ môi trường
An der Waisenhausmauer 5
D – 06108 Halle / Saale, CHLB Đức
Chương
trình
“Make
it
in
Germany”
ĐT: +49 (0) 345 6949367 Fax: +49 (0) 345 6949369
Tầng
6,
Hà
Nội
Tower,
46
Hai
Bà
Trƣng,
Hoàn
Website: http://swu-umwelttechnik.com
Kiếm, Hà Nội
ĐT: (+84-4) 3934 4951 Fax: (+84-4) 3934 4950
Website: www.make-it-in-germany.com
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