
 

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH 

 

Tại BTH, chúng tôi xin cam đoan với các bậc phụ huynh của các sinh viên tương lai về sự lựa chọn 

tuyệt vời để trở thành sinh viên quốc tế tại trường Đại học của chúng tôi. Tại đây bạn sẽ tìm thấy 

thông tin về BTH và tổng quan về học tập và sinh sống ở Karlskrona và Thụy Điển với tư cách là một 

người trưởng thành trẻ tuổi. 

 

Nhóm của chúng tôi tại Văn phòng Quốc tế cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình này và trả lời 

bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có: international@bth.se  

GIỚI THIỆU VỀ BTH  
Viện Công nghệ Blekinge, BTH, đặc biệt chú trọng vào số hóa xã hội và tính bền vững. 

Nhiệm vụ của chúng tôi là đóng góp cho sự phát triển xã hội bền vững hơn thông qua giáo dục đại 

học, nghiên cứu và đổi mới. BTH tiến hành giáo dục và nghiên cứu trong các lĩnh vực mà xã hội có 

nhu cầu lớn. Thông qua sự xuất sắc quốc tế, chúng tôi đóng góp vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số 

và bền vững. Là một viện công nghệ, chúng tôi có trách nhiệm và cơ hội độc đáo để đóng góp vào 

khả năng cạnh tranh của khu vực và của quốc gia cũng như cho sự bền vững toàn cầu. 

Các chương trình học tập của BTH là các chương trình chất lượng cao, lấy sinh viên làm trọng tâm và 

liên kết với nghiên cứu, và dành cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Môi trường giáo dục hỗ trợ 

sinh viên phát triển trở thành các đồng nghiệp tốt, các nhà lãnh đạo và các nhà đổi mới với khả năng 

dự đoán và tạo ra những thay đổi. Sau khi nhận được bằng cấp từ BTH, sinh viên sẽ tạo điều kiện cho 

sự phát triển của xã hội trong lĩnh vực số hóa và tính bền vững. 

BTH là một trường đại học hiện đại và có danh tiếng. Mục tiêu của BTH là trở thành một cơ sở hàng 

đầu thế giới trong các lĩnh vực nghiên cứu ở đại học. Ví dụ, nghiên cứu của BTH về Kỹ thuật Phần 

mềm hiện đang đứng thứ hai trên thế giới và số một ở châu Âu, tính về số lượng ấn phẩm trên các 

tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực này. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
Tìm tất cả các chương trình giáo dục tại đây 
 

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN TẠI KARLSKRONA VÀ BLEKINGE 

BTH mang đến một trong những môi trường độc đáo nhất của Thụy Điển. Chúng tôi nằm ở phía đông 

nam của Thụy Điển, thuộc hạt Blekinge - hay còn được gọi là “Vườn Thụy Điển”. Các khuôn viên của 

chúng tôi ở Karlskrona và Karlshamn đều nằm ở bên bờ Biển Baltic và khi trở thành sinh viên BTH, 

bạn có cơ hội học tập và sống gần quần đảo xinh đẹp của nơi đây. 

Các khuôn viên của chúng tôi mang đến môi trường đầy hấp dẫn. Có giảng đường và thư viện, nhà 

hàng và quán cà phê cũng như nhà ở sinh viên và liên đoàn sinh viên. Vị trí gần gũi với thiên nhiên 

mang đến sự thanh bình và yên tĩnh cho việc học tập cũng như cơ hội để tổ chức các hoạt động. Ví 

dụ, gần khu vực khuôn viên trường có đường chạy bộ ven biển tuyệt đẹp. 

Khuôn viên Karlskrona là trung tâm học tập dành cho 3 000 sinh viên, trong đó có 550 sinh viên quốc 

tế đến từ khắp nơi trên thế giới. BTH tham gia vào khoảng 70 quan hệ cộng tác với các cơ sở giáo dục 

đại học ở châu Âu, và trên 35 quan hệ khác nữa bên ngoài châu Âu. Điều này mang lại cho sinh viên 
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của chúng tôi cơ hội xây dựng mạng lưới toàn cầu. Bất kể quốc tịch và chương trình học tập, 

thư viện đóng vai trò như một nơi gặp gỡ, tại đây bạn có thể trao đổi kiến thức và kết bạn 

mới. 

Để biết thêm thông tin về các sự kiện ở Blekinge, Karlskrona và Karlshamn, hãy truy cập các liên 

kết dưới đây:  

visitblekinge.se 

visitkarlskrona.se 

visitkarlshamn.se 

AN TOÀN VÀ AN NINH TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG VÀ Ở THỤY ĐIỂN 
Môi trường học tập sạch sẽ, an toàn và bạn sẽ có thể sử dụng tiếng Anh với tất cả những người bạn 

gặp. 

Thụy Điển được biết đến là quốc gia cởi mở, bình đẳng và chấp nhận và được coi là một trong những 

quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Nơi đây cũng có tỷ lệ tội phạm thấp hơn so với nhiều quốc gia 

khác ở châu Âu. 

CHỖ Ở 
Viện Công nghệ Blekinge không  có chỗ ở sinh viên và không thể đặt chỗ cho sinh viên. Để tìm chỗ ở, 

bạn phải gửi đơn đăng ký trực tuyến cho các công ty nhà ở hoặc gửi email cho họ. 

Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ nhiều chủ nhà khác nhau ở Karlskrona. Nếu bạn không tìm thấy chỗ ở 

tại Karlskrona, bạn có thể dễ dàng đi lại bằng tàu hỏa và xe buýt từ các đô thị Ronneby và Karlshamn 

gần đó trong 25 và 45 phút.  

 

Thông tin về nhà ở sinh viên được cung cấp bởi Liên đoàn Sinh viên Blekinge: bostad@bthstudent.se. 

Bạn cũng có thể liên hệ với điều phối viên Chỗ ở của BTH: accommodation@bth.se  

Để biết thêm thông tin về chỗ ở và nhà ở, vui lòng truy cập Liên đoàn Sinh viên Blekinge. 

HỌC PHÍ 
Học phí là 60 000 SEK mỗi học kỳ, trong đó bao gồm 30 tín chỉ tương đương với 120 000 SEK trong 

một năm. 

Nếu bạn đã được nhận vào chương trình một hoặc hai năm, bạn sẽ cần phải thanh toán trước học 

phí của cả một học kỳ. (Học kỳ mùa thu bắt đầu vào tháng Tám và kết thúc vào giữa tháng Giêng, và 

học kỳ mùa xuân bắt đầu vào giữa tháng Giêng và kết thúc vào tháng Sáu) 

Nếu BTH không nhận được khoản thanh toán cho học kỳ đầu tiên của bạn trước thời hạn như đã nêu 

trong tài khoản học phí BTH của bạn thì bạn sẽ mất vị trí của mình trong chương trình hoặc khóa học 

mà bạn đã được nhập học có điều kiện. 

Học phí đã bao gồm quá trình học và các vấn đề liên quan đến học tập chẳng hạn như quản trị học 

tập, tư vấn học tập/nghề nghiệp, tiếp cận với các chuyên viên y tế sinh viên tại BTH (y tá, cố vấn, 

v.v.), truy cập thư viện, phòng nghiên cứu và phòng máy tính, hỗ trợ tìm chỗ ở và mở tài khoản ngân 

hàng, v.v. Xin lưu ý rằng tài liệu khóa học, chi phí nhà ở và chi phí sinh hoạt chung không được bao 

gồm trong học phí. 
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Những học sinh được yêu cầu phải thanh toán học phí cần phải thanh toán cho học kỳ đầu 

tiên của họ trước khi có thể được cấp thẻ cư trú cho mục đích học tập. Học sinh cũng sẽ cần 

phải chứng minh rằng họ có thể tự hỗ trợ bản thân trong quá trình học của họ. Để biết các quy tắc 

khác liên quan đến thẻ cư trú cho mục đích học tập, xem Swedish Migration Agency website. 

Học phí chỉ được hoàn trả nếu có cơ sở lý lẽ đặc biệt cho việc hoàn tiền. Bạn nên đọc các Điều khoản 

và điều kiện địa phương: Các điều kiện liên quan đến học phí và học bổng tại Viện Công nghệ 

Blekinge Các khoản hoàn tiền được thực hiện bằng đồng SEK (Đồng Krona Thụy Điển) và BTH không 

tính đến tỷ giá hối đoái. Không thể kháng cáo quyết định từ BTH liên quan đến việc hoàn tiền. 

HỌC BỔNG 
Đối với sinh viên phải chịu học phí, có thể có các học bổng sau đây. 

1. Chương trình học bổng BTH dành cho sinh viên tương lai 

2. Chương trình học bổng BTH dành cho sinh viên hiện tại. 

Học bổng sẽ chi trả một phần học phí của bạn, và không bao gồm chi phí sinh hoạt của bạn. 

Các điều kiện liên quan đến học phí và học bổng có thể được tìm thấy tại Các điều kiện liên quan đến 

học phí và học bổng tại Viện Công nghệ Blekinge   

Đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến học bổng BTH, vui lòng gửi đến tuitionfees@bth.se 

Các học bổng khác 

Một số chương trình học bổng được quản lý bởi Viện Thụy Điển, đây là cơ quan công quyền nhằm 

thúc đẩy sự quan tâm và niềm tin vào Thụy Điển trên khắp giới. Để có thêm thông tin về học bổng 

của Viện Thụy Điển, vui lòng truy cập các học bổng của Viện Thụy Điển, bạn cũng có thể nộp đơn xin 

các học bổng này tại đây. Những học bổng này có thời hạn khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra kỹ ngày hết 

hạn nộp. 

Hãy nhớ tìm kiếm các cơ hội học bổng từ Chính phủ của bạn hoặc từ các nguồn khác ở quốc gia của 

bạn. 

CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH 
Quy trình nộp đơn đăng ký (universityadmission.se) 

Các ngày quan trọng và thời hạn (universityadmission.se) 

Học tập tại Thụy Điển (studyinsweden.se) 

Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học Thụy Điển (universityadmission.se) 

Bảo hiểm (kammarkollegiet.se) 
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