
                                

   

 

THƯ MỜI 

Talkshow:  

CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ     

VIỆC LÀM SIVIDUC 2017 

Ngày 26 tháng 08 năm 2017, Đại học Tổng hợp Friedrich-Schiller-Jena, CHLB Đức 

Kính gửi các bạn thanh niên, sinh viên và các quý vị quan tâm, 

Năm 2017, Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiviDuc) đánh dấu chặng đường 5 

năm xây dựng và phát triển, đã tạo ra một cộng đồng sinh viên, thanh niên gắn kết chặt chẽ, 

chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Một trong những hoạt động gắn liền với SiviDuc, mang dấu ấn 

độc đáo nhất dành cho sinh viên, thanh niên Việt Nam từ khắp các thành phố trên toàn nước 

Đức mỗi dịp hè về chính là Hội trại thanh niên sinh viên (Hội trại SiviDuc). Tiếp nối thành 

công các kì Hội trại SiviDuc năm 2013 tại Berlin, 2014 tại Leipzig và Hội trại thanh niên sinh 

viên Châu Âu 2015 tại Berlin, Hội trại SiviDuc 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Jena (bang 

Thüringen) với tên gọi SiviDuc - Sommer Camp Jena 2017. Hội trại sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 

ngày 27 tháng 8 năm 2017. 

Trong các hoạt động của hội trại, Talkshow chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, học 

tập và làm việc tại Đức là một hoạt động trọng điểm và cực kỳ có ý nghĩa. Đây sẽ là nơi để 



các bạn thanh niên, sinh viên gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư 

tiến sĩ, các nhà tuyển dụng cũng như các bậc tiền bối đã và đang làm việc tại các trường đại 

học và doanh nghiệp tại Đức. 

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời các bạn thanh niên, sinh viên và các quý vị quan 

tâm tham dự "Talkshow Chia sẻ Kinh nghiệm Nghiên cứu, Học tập và Việc làm SiviDuc 

2017". Chúng tôi hy vọng rằng, những chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi của các khách mời sẽ 

là nguồn tri thức, tư liệu tham khảo và động viên vô cùng giá trị, giúp các thế hệ thanh niên, 

sinh viên trong việc định hướng cho tương lại của mình, đóng góp cho Quê hương Đất nước 

Việt Nam. 

 Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm được tiếp đón quý vị.  

TM. Ban Tổ chức  

Đoàn Quang Huy - Ban Khoa học & Công nghệ SiviDuc  

Email: bankhoahoc@sividuc.org hay doanquanghuy@tueba.edu.vn  

Điện thoại: 017675631253 

mailto:bankhoahoc@sividuc.org
doanquanghuy@tueba.edu.vn


TALKSHOW CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU, HỌC 

TẬP VÀ VIỆC LÀM SIVIDUC 2017 

 

Thời gian: 13:30, ngày 26 tháng 08 năm 2017. 

Địa điểm: Phòng 2.43, Đại học Friedrich-Schiller-Jena, Tòa nhà Carl-Zeiss-Str. 3, 7743, Jena. 

Chương trình cụ thể:  

13:00-13:30 Đón khách tham gia hội thảo 

13:30-14:00  Giới thiệu khách mời (ThS. Đoàn Quang Huy) 

Phát biểu khai mạc (Đại sứ Đoàn Xuân Hưng) 

14:00-15:00 Talkshow 1: Trao đổi và Chia sẻ kinh nghiệm về Nghiên cứu Khoa học 

 Khách mời: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng 

   GS. TS. Nguyễn Xuân Thính (TU Dortmund) 

   TS. Đỗ Thành Trung (ĐH KT-QS Hamburg, morEnergy GmbH) 

 Dẫn chương trình:  TS. Nguyễn Việt Anh 

15:00-15:15 Tea Break 

15:15-15:45 Thuyết trình chuyên đề: Các dự án hỗ trợ phát triển và việc làm của Chính 

phủ CHLB Đức đối với người nước ngoài - Bà Lieselotte Heckmann (CI M) 

15:45-17:00 Talkshow 2: Trao đổi và Chia sẻ kinh nghiệm về Việc làm 

 Khách mời: Giám đốc Nguyễn Văn Hiền (Đồng Xuân Center Berlin) 

   TS. Đỗ Thành Trung (ĐH KT-QS Hamburg, morEnergy GmbH) 

   Nhà báo, ThS. Lê Ngọc Sơn (TU Ilmenau) 

   TS. Nguyễn Việt Anh (Siemens AG) 

 Thuyết trình chuyên đề thực tập sinh: Hoàng Long (TU Munich) 

 Dẫn chương trình: ThS. Đoàn Quang Huy 

17:00-17h15  Bế mạc và Chụp ảnh lưu niệm (ThS. Đoàn Quang Huy) 

 

Ban Tổ chức 

ThS. Đoàn Quang Huy  

TS. Nguyễn Việt Anh 

Nguyễn Lữ Thùy Dung 

ThS. Hà Xuân Giáp 

 

Liên hệ 

ThS. Đoàn Quang Huy 

doanquanghuy@tueba.edu.vn - 017675631253 

Dẫn chương trình 

TS. Nguyễn Việt Anh 

Siemens AG 

 

ThS. Đoàn Quang Huy 

Viện Chính sách Kinh tế 

Friedrich-Schiller University of Jena 

 

doanquanghuy@tueba.edu.vn


KHÁCH MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Đoàn Xuân Hưng 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức 

 

2. GS. TS. Nguyễn Xuân Thính 

Xử lý thông tin địa lý và Mô hình hóa 

Đại học Kỹ thuật Dortmund 

 

3. Nguyễn Văn Hiền 

Doanh nhân, Tổng giám đốc Đồng Xuân Center Berlin 

 

4. Lieselotte Heckmann 

Trung tâm Di trú và Phát triển Quốc tế, CHLB Đức (CIM) 

 

5. TS. Đỗ Thành Trung 

Chuyên gia về Hệ thống điện 

ĐH Kỹ thuật - Quân sự Hamburg 

Sáng lập MorEnergy GmbH 

 

6. TS. Nguyễn Việt Anh 

Chủ tịch Hội SVVN tại CHLB Đức SiViDuc 

Chuyên gia tính toán và phát triển Tuabin khí, project leader, Siemens AG 

Chuyên gia lĩnh vực mô phỏng FEM, MBS, CFD  

 

7. Lê Ngọc Sơn 

Nhà báo, Nghiên cứu sinh 

Viện Khoa học Thông tin và Truyền thông 

Đại học Kỹ thuật Ilmenau 

 

8. Hoàng Long 

Sinh viên 

Đại học Kỹ thuật Munich 



NỘI DUNG THẢO LUẬN CHÍNH CỦA TALKSHOW 

 

A. Talkshow 1: Trao đổi và Chia sẻ kinh nghiệm về Nghiên cứu Khoa học 

1. Kết quả nghiên cứu khoa học và những đóng góp cho sự phát triển đất nước: Thuận 

lợi, khó khăn, hỗ trợ của Chính phủ và cách thức thực hiện. 

2. Nghiên cứu khoa học & công nghệ với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

(Industry 4.0). 

3. Mạng lưới Khoa học Công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và các nước khác 

trên toàn Thế giới: Hình thức, Đề tài, Triển khai thực hiện. 

4. Các bước đi để hoàn thành luận án tiến sĩ hoặc thạc sĩ (với kết quả xuất sắc), khó 

khăn và cách giải quyết: Đề tài, GS hướng dẫn, tài liệu, kỹ năng khoa học, kinh nghiệm triển 

khai thực hiện, hoàn thuận luận văn, bảo vệ và các vấn đề liên quan. 

5. Công bố các bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế, cách thức tiến hành nghiên 

cứu một cách hiệu quả: Tạp chí, cách thức lựa chọn, đề tài, trình bày, bình duyệt, xuất bản. 

6. Con đường học tập nghiên cứu để trở thành một Nhà khoa học giỏi, GS ở tại Đức 

cũng như các nước khác. 

 

B. Talkshow 2: Trao đổi và Chia sẻ kinh nghiệm về Việc làm 

1. Yêu cầu tuyển đối với ứng viên tham gia thi tuyển; Yếu tố quan trọng để thuyết 

phục nhà tuyển dụng; Môi trường kinh doanh ở Đức và Việt nam. 

2. Môi trường làm việc ở Đức và Việt Nam; Phong cách làm việc của người Đức; 

Những lưu ý đặc biệt trong văn hóa công sở và công ty của Đức. 

3. Cơ hội việc làm và nguồn thông tin tìm việc; Các bước chuẩn bị phỏng vấn xin 

việc; Nhân tố quyết định thành công; Những cách thức để tăng chất lượng hồ sơ xin việc và 

cơ hội thành công cho ứng viên. 

4. Điểm khó khăn nhất của Sinh viên ngoại quốc khi xin việc ở Đức và giải pháp để 

vượt qua. Quy định trong luật Đức về điều kiện làm việc cho người nước ngoài. 

5. Vai trò của báo chí, truyền thông, các nguồn thông tin trong việc hỗ trợ xin việc; Cơ 

hội việc làm cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp về nước; Vai trò của Chính phủ trong 

việc hỗ trợ Việt Nam khi hồi Hương. 

 


