
Học phí 1 năm 10,880 €           272,000,000 VND 

Học bổng 50% -5,440 € -         136,000,000 VND 

Chi phí sinh hoạt 1 năm 10,800 €           270,000,000 VND 

Tài trợ từ chính phủ dành cho nơi ở

600€*50% *12 tháng -3,600 € -           90,000,000 VND 

Chi phí tối thiểu

MASTER 1 với học bổng của ESDES 
€ VND

Học phí 1 năm 10,880 €           272,000,000 VND 

Học bổng 50% -5,440 € -         136,000,000 VND 

Chi phí sinh hoạt 1 năm 10,800 €           270,000,000 VND 

Tài trợ từ chính phủ dành cho nơi ở -3,600 € -           90,000,000 VND 

Tổng chi phí 1 năm 12,640 €           316,000,000 VND 

Chi phí tối thiểu 

MASTER 2 với học bổng của AEFE 

Học phí 1 năm 10,880 €           272,000,000 VND 

Học bổng chính phủ Pháp -7,380 € -         184,500,000 VND 

Chi phí sinh hoạt 1 năm 10,800 €           270,000,000 VND 

Tổng chi phí 1 năm 14,300 €           357,500,000 VND 

Chi phí tối đa (Không học bổng)

Học phí 1 năm 10,880 €           272,000,000 VND 

Chi phí sinh hoạt 1 năm 10,800 €           270,000,000 VND 

Tài trợ từ chính phủ dành cho nơi ở -3,600 € -           90,000,000 VND 

Tổng chi phí 1 năm 18,080 €           452,000,000 VND 

BẢNG SO SÁNH

ESDES (Pháp) 18,080 €           452,000,000 VND 

Anh                                                                      *2 35,000 €           875,000,000 VND 

Úc                                                                        *3 50,000 €        1,250,000,000 VND 

Mỹ                                                                       *4 75,000 €        1,875,000,000 VND 

BẬC THẠC SĨ

*Những cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội được nhận học bổng trị giá từ 25% đến 

50% mức học phí cho năm học đầu tiên 

Tổng chi phí (bao gốm học phí và 



Quy trình xét tuyển:

Yêu cầu hồ sơ: 

https://www.estri.fr/programme-intensif-dedie-aux-etudiants-internationaux/

2- Đã hoàn thành năm 3 của chương trình bậc cử nhân (tương đương 180 tín chỉ)

ESDES 
3- Nộp hồ sơ online

4- Phỏng vấn online

5- Học bổng: Mẫu đơn sẽ được gửi sau khi được chấp nhận vào học

Hạn nộp hồ sơ: Giữa tháng 6 năm 2020

Phí đăng kí 180 €               4,500,000 VND 

Visa
6- Nộp hồ sơ online

7- Phỏng vấn tại Campus France (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Thời gian xét duyệt hồ sơ: 3 tuần

Lệ phí VISA 120 €               3,000,000 VND 

Cách th  ức thanh toán:
8- Học phí thanh toán bằng cách chuyển khoản tại ngân hàng và được chia làm 2 khoản:
Chi phí gửi đầu tiên (50%), chi phí thủ tục nhập học và visa
(50%) phải được thanh toán trước cuối tháng 12

ESDES International student service sẽ hỗ trợ:
Visa và thẻ cư trú

Dịch vụ nhà ở

Bảo hiểm sức khỏe

Lựa chọn các khóa học

Cơ hội nghề nghiệp

 Kết nối với ESDES tại Facebook : 

https://www.facebook.com/ESDESVietnam

1- Trình độ tiếng Anh B2:  5.5 IELTS hoặc 72 TOEFL hoặc 785 TOEIC hoặc 60 BULATS 60 
EASYSPEAKING

Nếu bạn chỉ có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1, đừng ngừng ngại đăng ký chương trình 
Tiếng Anh chuyên sâu vào mùa hè này của UCly - "English summer intensive program"


