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     CÁC CHUYÊN NGÀNH CHÍNH
Trường Đại học Lille cấp bằng LMD cho hầu hết tất các các chuyên ngành đào tạo: nghệ thuật, văn 
học, ngoại ngữ; luật, kinh tế, quản lý; y tế; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên và công 
nghệ; khoa học giáo dục thể chất.

Ngoài ra trường còn có 16 chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và 30 chương trình đào 
tạo song ngữ. Trường có 42 chương trình đào tạo được cấp bằng công nhận ở hai nước và 4 Master 
Erasmus Mundus.

     NGHIÊN CỨU
Với tất cả các chuyên ngành, trường Đại học Lille nổi tiếng về chất lượng nghiên cứu mũi nhọn đa 
ngành, được thể hiện qua các danh hiệu cao quý và các dự án tài trợ quốc tế: 5 phòng thí nghiệm 
chất lượng cao (Labex), 7 nhóm nghiên cứu chất lượng cao (Equipex). Ngoài ra trường còn có một môi 
trường nghiên cứu phong phú, với các nguồn lực đa dạng và 14 cơ sở công nghệ. Trường có nhiều tổ 
chức, mạng lưới và cơ sở hỗ trợ cho công tác nghiên cứu đa ngành và năng động cũng như cho việc 
đưa các ứng dụng vào đời sống kinh tế và xã hội.  Trường kết hợp với mạng lưới 5 khu công nghệ và 
7 hệ thống các cơ sở đào tạo kết hợp với nghiên cứu và sản xuất với các công ty và phòng thí nghiệm 
làm việc về đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Đào tạo và nghiên cứu là mối quan tâm 
hàng đầu của trường Đại học Lille.
Công tác đào tạo tiến sĩ được tổ chức tại các phòng thí nghiệm và 6 Trung tâm đào tạo tiến sĩ (Ecoles 
Doctorales), giúp các nghiên cứu sinh trẻ làm luận án cùng với các nhà nghiên cứu danh tiếng và được 
tạo điều kiện ra nước ngoài nhờ chính sách hỗ trợ cho việc đồng bảo vệ luận án.  Các Trung tâm đào 
tạo tiến sĩ cũng giúp các nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ tìm việc làm. 

Trường Đại học Lille là một trường đào tạo đa ngành, nằm ở tâm điểm của vùng Tây-Bắc của châu 
Âu, với một di sản văn hoá và khoa học đặc biệt được ghi dấu trong lịch sử vùng Hauts-de-France. 
Với 75 000 sinh viên (trng đó có 9 500 sinh viên nước ngoài), 6 700 nhân viên, 66 cơ sở nghiên cứu 
và các chuyên ngành đào tạo bao gồm tất cả các lĩnh vực, trường là cơ sở quan trọng nhất trong 
vùng trong việc đào tạo, nghiên cứu và đổi mới công nghệ cũng như trong các hoạt động xã hội. 

Ngoài ra, trường Đại học Lille còn được lựa chọn cho chương trình quốc gia về kinh phí đào tạo chất 
lượng cao (I-SITE) và vì thế được cấp kinh phí đặc biệt cho các dự án sáng tạo. 



     ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Khyến khích sinh viên tham gia tích cực chính là chìa khoá để công tác đào tạo được hiệu quả: trường 
có trang mạng đào tạo với các bài học, vidéos, ứng dụng linh hoạt, không gian lớp học sáng tạo với 
khả năng thay đổi và thích ứng cao thích hợp với các mục đích sư phạm khác nhau. 
Trường Đại học Lille cũng quan tâm giáo dục sinh viên trở thành những công dân hiểu biết, những tác 
nhân kinh tế có khả năng thích ứng với những biến đổi của xã hội. Trường đặc biệt chú trọng đến các 
dự án phát triển địa phương, cải thiện cuộc sống trong các campus, tổ chức các hoạt động nhằm phát 
triển các campus và địa phương hoặc trong khuôn khổ các chương trình xã hội (tiệm tạp hoá đoàn kết, 
chương trình đón tiếp người tị nạn, đón tiếp và hỗ trợ sinh viên tàn tật...).

     VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Trường Đại học Lille nằm ở thủ phủ của một vùng có 6 triệu dân, vùng Hauts-de-France, tâm điểm 
của Bắc Âu, gần với các thành phố lớn và thủ đô của các nước châu Âu (Paris, Luân-đôn, Bruxelles, 
Amsterdam, Anvers, Cologne, Dortmund...). Với một hộ thống giao thông đẳng cấp quốc tế (đặc biệt 
là các sân bay Paris-Roissy, Bruxelles và Luân-đôn), trường đã mở rộng ảnh hưởng của mình ra toàn 
thế giới qua việc hợp tác với một hệ thống các trường cấp cao ở hơn 50 nước.

Hệ thống campus của trường được đặt tại 8 thành phố lớn ở Pháp. Các nhân viên 
và sinh viên của trường được tạo điều kiện đi lại thuận lợi, nhờ hệ thống giao 
thông công cộng dày đặc; tất cả các campus và các cơ sở nghiên cứu đều chỉ nằm 
cách nhau 30 phút và cách các bến tàu điện ngầm 5 phút.

THẾ MẠNH
Hội nhập quốc tế:
Trường Đại học Lille có chính sách đón tiếp cởi mở, phát triển và 
tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên với nhiều 
đối tác và chương trình trao đổi của các trường đại học tốt nhất 
thuộc các nước trong và ngoài Liên minh châu Âu. Trường Đại học 
Lille hỗ trợ và khuyến khích các sinh viên ra nước ngoài và nhận 
sinh viên nước ngoài sang học thông qua chương trình học bổng 
MOBLILEX.

Thành lập Mạng lưới Xuyên biên giới:
Nằm ở tâm điểm của vùng Bắc Âu, trường Đại học Lille tích cực 
tham gia vào việc xây dựng một Mạng lưới Xuyên biên giới nhằm 
tạo điều kiện trao đổi về mặt đào tạo và nghiên cứu.



THÔNG TIN THIẾT YẾU:
• Box de rentrée của trường Đại học Lille: box.univ-lille.fr
• Boîte à outils cho sinh viên nước ngoài: international.univ-lille.fr

THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ THÀNH PHỐ:
• Hệ thống giao thông công cộng ILEVIA: www.ilevia.fr
• CROUS LILLE : www.crous-lille.fr
• Thành phố Lille: www.lille.fr

ĐÓN TIẾP 
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC LILLE
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TRƯỚC KHI 
KHỞI HÀNH 
	Tải ứng dụng ULillGo từ các kho 

ứng dụng (Google et Apple) !

THỦ TỤC NỘP ĐƠN VÀ GHI DANH 
Nộp đơn: tuỳ thuộc vào điều kiện của bạn:
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

Thời gian gửi khẳng định ghi danh 
Theo dạng Études en France: đầu tháng 3 – cuối tháng 5
Theo dạng Ecandidat: đầu tháng 3 – tháng 7

Ghi danh: hồ sơ ghi danh trên mạng: Lớp tiếng 
Pháp cho người nước ngoài:  inscriptions.univ-lille.fr/

CHỖ Ở
SINH VIÊN KHÔNG THUỘC CHƯƠNG 
TRÌNH TRAO ĐỔI:
Liên hệ: maison-internationale@univ-lille.fr

Campus Cité scientifique, Bât A4 (toà nhà A4)
Đội ngũ nhân viên của Maison Internationale 
de l’Université de Lille hướng dẫn các sinh viên 
đi du học ngoài chương trình tìm chỗ ở. Sinh 
viên cũng có thể tự tìm chỗ ở qua trang mạng 
Studapart của chúng tôi:
univ-lille.studapart.com/fr

• Theo danh sách chỉ dẫn và địa chỉ các trang 
mạng 

• Xin nhà ở của CROUS: www.crous-lille.fr/
international/demande-de-logement/

SINH VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
TRAO ĐỔI:
Liên hệ: exchange-helpdesk@univ-lille.fr

• Đặt chỗ ở trong ký túc xá của trường (nếu 
còn chỗ trống)

• Đặt chỗ ở trong ký túc xá của các trường 
đại học (nếu còn chỗ trống) 

• Theo danh sách chỉ dẫn và địa chỉ các 
trang mạng chuyên về nhà ở 

• Cũng có thể tự tìm chỗ ở qua trang mạng 
Studapart của chúng tôi: :

     univ-lille.studapart.com/fr

TIẾNG PHÁP LÀ MỘT 
KHÓA HỌC NGOẠI NGỮ

Trước khi bắt đầu năm học:
www.international-academy.fr

Trong suốt cả năm học:
Centre de Langues de l’Université 
de Lille – CLIL (Trung tâm Ngoại ngữ ĐH Lille) 
clil.univ-lille.fr/defi/

MỘT VÀI CON SỐ:
• Tên chính xác của trường: Université de Lille
• Quy chế: trường công lập

• Nơi đặt trụ sở chính: thành phố Lille

• Số lượng sinh viên: 75 000 students

• Tỷ lệ sinh viên nước ngoài: 9 500 students. 13%

• Các loại bằng do trường cấp: LMD và các bằng quốc gia khác: DAEU (trung cấp), chứng chỉ luật, DUT (cao 
đẳng kỹ thuật), DEUST (đại học công nghệ), bằng kỹ sư, bằng chuyên ngành y tế, DU, CU (bằng và chứng 
chỉ đại học)
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ĐIỀU KIỆN ĐÓN TIẾP

MỘT VÀI CON SỐ:
• Lớp học tiếng Pháp:

- Cho các sinh viên trong chương trình trao đổi (học tập trung hoặc dàn trải) tại Trung tâm ngoại ngữ (Centre de 
langues de l’Université de Lille) - CLIL. (miễn phí)

- Cho các sinh viên ngoài chương trình: DU FLE tại CLIL và/hoặc tại lnternational Academy, Summer School 
nhằm giúp các sinh viên hoàn thiện và được cấp chứng chỉ tiếng Pháp, đồng thời tham quan, tìm hiểu về thành 
phố và vùng. (thu học phí)

• Chương trình học cho sinh viên nước ngoài: 42 bằng được công nhận ở cả hai nước (doubles diplômes) {Li-
cence hoặc Master), 4 Masters Erasmus Mundus.

• Chương trình học bằng tiếng Anh: Có – Các chương trình trên đều được dạy bằng tiếng Anh.

• Học phí cho cả năm học (ví dụ):  www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/

• Địa chỉ hòm thư: Siège de l’Université de Lille, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille

Đón tiếp và hội nhập:

Cơ sở đặc biệt để giúp hội nhập:
Hướng dẫn khi nhập học. Trường Đại học Lille có các hoạt động nhằm đón tiếp sinh 
viên trong điều kiện tốt nhất. Hàng năm, vào ngày khai giảng, trường đều tổ chức 
những ngày hội nhập (JIVE) để chia sẻ và trao đổi xung quanh các hoạt động thể 
thao và văn hoá, cũng như các ngày Welcome Days (www.univ-lille.fr/welcome-
days) riêng cho sinh viên nước ngoài. (isw.univ-lille.fr).

Trường Đại học Lille có hệ thống buddy riêng của mình: UlillExplore

Hiệp hội ESN hỗ trợ các sinh viên nước ngoài buddysystem.eu/fr

Hoạt động văn hoá và hiệp hội: www.univ-lille.fr/vie-des-campus

Trường có rạp chiếu phim tại các campus (Ciné Kino), một phòng biểu diễn kịch (l’Antre 2), phòng 
trưng bày và các không gian văn hoá khác. Trường có nhiều hiệp hội sinh viên năng động, tham gia 
tích cực vào hoạt động tại các điểm văn hoá và vui chơi trong các campus (Espace Culture, Cabaret 
Sully, cafète Ulysse, Ngôi nhà của sinh viên và sinh viên nước ngoài- Maison des étudiants et maison 
des étudiants internationaux). Trường Đại học Lille cũng có các cơ sở luyện tập thể thao quan trọng 
với 80 hoạt động thể thao khác nhau trong tuần. 

KHI ĐẾN TRƯỜNG:
MAISON INTERNATIONALE
ĐỊA ĐIỂM: CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE, BÂT A4

Lịch tiếp: Cuối tháng 8 – cuối tháng 7: 9h-16h

Liên hệ: maison-internationale@univ-lille.fr

CHUẨN BỊ CHUYẾN ĐI PHÁP:
Để đơn giản hoá các thủ tục hành chính, bạn hãy ghi 
danh trên la plateforme en ligne Livin France:
livin-france.com/school/univlille
Sau khi ghi danh, trang mạng duy nhất này sẽ giúp 
bạn theo dõi và quản lý tất cả những thông tin cần 
thiết cho cuộc sống thường nhật tại Pháp.

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

• Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thẻ cư trú trên mạng 
• Hướng dẫn làm thủ tục nhận nhà (xin trợ cấp tiền nhà - CAF, điện, ga, bảo hiểm, đặt cọc, nộp thuế nhà ở, v.v.)

• Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng 

- Thường trực của ban quan hệ quốc tế của CROUS, và thường trực của CAF
- Giúp làm thủ tục hành chính và chương trình học 
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