
Thô ng tin dà nh chô phụ  hụynh 

Chương trình đào tạo song song ngành Tiếng đức kinh tế và quản trị du lịch (WDT) của 

trường Đại học ứng dụng Konstanz được xây dựng trên cơ sở hợp tác với các khoa 

Ngôn ngữ Đức của các trường đại học đối tác tại Châu Á ( Trung Quốc, Đài Loan, 

Malaysia, Indonesia). Trong hai năm học tại Đức không những sinh viên có cơ hội tiếp 

thu những kiến thức chuyên môn về Quản trị du lịch và Kinh tế doanh nghiệp mà còn 

được đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ Đức. Sinh viên được đào tạo toàn diện để đáp 

ứng thị trường làm việc quốc tế. Ngoài ra chương trình học còng mang đến cho sinh 

viên cơ hội được học tập cùng các sinh viên Đức khác trong môi trường học quốc tế. 

 Bên cạnh giờ học chuyên ngành sinh viên còn được tham gia vào những dự án mang 

tính ứng dụng cùng những sinh viên bản xứ, qua đó mở rộng lối tư duy trong môi 

trường đa văn hóa cũng như mở rộng tầm hiểu biết, đồng thời sinh viên có thể cải 

thiện vốn tiếng Đức chuyên ngành cũng như khả năng tổ chức và diễn thuyết. Tất cả 

những kĩ năng trên đều rất quan trọng  cho công việc sau này trong môi trường quốc 

tế.  

Trong kì học cuối sinh viên có thể lựa chọn những khóa học tiếp theo như Quản lí hay 

ngôn ngữ Đức, hoặc sinh viên cũng có thể thực tập tại một công ty trong khối các 

nước nói tiếng đức ( Đức, Áo, Thụy Sĩ). 

Với tấm bằng tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục theo học Cao học theo các hướng 

như Quản trị, Giao tiếp liên văn hóa, Du lịch hay Ngoại ngữ Đức ở các trường đại học 

tại Đức hoặc trên toàn thế giới. Sinh viên sau khi ra trường cũng có thể tìm việc tại 

Đức hay về nước làm việc. 

 


