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Những hướng dẫn trong tài liệu này được áp dụng cho quá trình nộp đơn vào các ngành bậc đại học của 

Trường Đại học Việt Đức (VGU) thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến apply.vgu.edu.vn. Vui lòng đọc 

kỹ tài liệu này trước và trong khi điền đơn. 

Thông tin liên hệ Phòng Tiếp thị và Tuyển sinh: 

(1) Đường dây nóng: +84 (0) 988 54 52 54 

(2) Email: study@vgu.edu.vn 

 

 

mailto:study@vgu.edu.vn
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

1.  HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN NỘP HỒ SƠ  
 

- Người dùng truy cập vào đường link: https://apply.vgu.edu.vn/ 

 

Hình 1. Cổng thông tin ứng viên 

- Để tạo tài khoản mới, bấm vào “Create a profile” (Hình 1). 

- Hệ thống đưa bạn đến Trang đăng ký (https://vgu.academiaerp.com/signup/) (Hình 2). 

Tại màn hình đăng ký, điền đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu: 

- Địa chỉ Email: Điền chính xác địa chỉ email để kích hoạt tài khoản  

- Mobile number (Số điện thoại): Nhập số điện thoại cá nhân thường dùng để VGU dễ 

dàng liên hệ khi cần (Lưu ý: Chọn mã vùng điện thoại ở ô đầu, sau đó nhập số điện 

thoại, không bao gồm số “0” ở đầu)  

- Bấm vào ô xác nhận “I’m not a robot”.  

- Bấm “Save” để lưu thông tin tài khoản 

 

Hình 2. Trang đăng ký tài khoản 

https://apply.vgu.edu.vn/
https://vgu.academiaerp.com/signup/
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

- Hệ thống sẽ gửi email có tiêu đề “Activate your account” cho ứng viên thông qua email đã 

đăng ký (Hình 3).  

 

 

Hình 3. Email “Kích hoạt tài khoản” 

- Tài khoản đăng ký ứng tuyển của bạn đã được tạo! Sử dụng email đã đăng ký (hoặc ID ứng 

viên) và mật khẩu được cung cấp trong email để đăng nhập vào Cổng thông tin ứng viên 

(https://apply.vgu.edu.vn/).  

 

Hình 4. Đăng nhập trên Cổng thông tin ứng viên bằng email đã đăng ký 

- Sau khi đăng nhập vào Trang chủ cổng thông tin ứng viên, bạn có thể lựa chọn thay đổi ngôn 

ngữ hiện thị bằng cách bấm vào biểu tượng tài khoản của bạn.  

https://apply.vgu.edu.vn/
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

 

 

Hình 5. Trang chủ và cửa sổ “Thay đổi ngôn ngữ”  

2.  QUẢN LÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
 

Chi tiết các bước hướng dẫn điền đơn đăng ký và nộp hồ sơ được mô tả ở Phần 3. Lưu ý rằng, 

sau khi nộp hồ sơ dự tuyển, bạn sẽ không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào ngoại trừ trường 

hợp có yêu cầu từ VGU và chỉ cho mục đích kiểm tra lại tài liệu đã được tải lên. Vì vậy, các 

bạn lưu ý các điểm sau:  

- Trước khi nộp hồ sơ: 

o Bạn có thể đăng nhập tài khoản bất cứ khi nào để kiểm tra và chỉnh sửa hồ sơ dự 

tuyển trước khi nộp. 

o Đọc kỹ hướng dẫn từng bước nộp hồ sơ tại Phần 3 và kiểm tra cẩn thận tất cả các 

thông tin trong hồ sơ. 

o Các tài liệu tải lên hệ thốn cần được scan hoặc chụp hình rõ ràng 

o Ứng viên được phép nộp hồ sơ cùng lúc cho nhiều chương trình đào tạo hoặc sử 

dụng các phương thức xét tuyển khác nhau (nếu có đủ điều kiện). Vui lòng liên hệ 

với bộ phận tư vấn của VGU để được tư vấn chi tiết. 

- Sau khi nộp hồ sơ: 

o VGU sẽ kiểm tra đơn đăng ký của ứng viên và liên hệ lại qua email đã đăng ký 

trong thời gian thích hợp để tiến hành các bước xét tuyển tiếp theo (ví dụ: cung 

cấp thêm tài liệu, thư mời thi đầu vào, thư nhập học,…).  

 



5 
 

Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

3.  HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để điền đơn dự tuyển và nộp các tài liệu theo yêu cầu.  

Bước 1: THÔNG TIN NGÀNH DỰ TUYỂN 

- Tại Trang chủ, bấm “Thông tin ngành dự tuyển” và “+Thêm” để đi tới cửa sổ “Thông 

tin ngành dự tuyển”: 

     

Hình 6. Trang chủ  

- Tại cửa sổ “Thông tin ngành dự tuyển” (Hình 7), chọn các thông tin về: (1) Bậc đào tạo; 

(2) Ngành dự tuyển; (3) Khóa tuyển; (4) Phương thức xét tuyển. 

o Bậc đào tạo: Chọn “Chương trình Cử nhân” 

o Ngành dự tuyển: Lựa chọn ngành dự tuyển  

o Khóa tuyển: Chọn 2022 

o Phương thức xét tuyển: Chọn 01 trong các phương thức xét tuyển sau: 

 Tuyển thẳng 

 Chứng chỉ THPT quốc tế 

 TestAs 

 Học bạ (sẽ được mở sau) 

 Kết quả tốt nghiệp THPT (sẽ được mở sau) 

- Bấm “Lưu lại” để tiếp tục 

 

 

Hình 7. Thông tin ngành dự tuyển 
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

- Trong trường hợp bạn muốn đăng ký đồng thời vào một “Ngành dự tuyển” khác hoặc 

theo một “Phương thức xét tuyển” khác, bấm vào “+Thêm” (Hình 6) để thêm một 

Ngành dự tuyển/Phương thức xét tuyển khác. 

 

Bước 2: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Bấm “Thông tin cá nhân” tại thanh Menu bên trái (Hình 8) 

- Điền đầy đủ các thông tin còn trống: Quốc gia, Quốc tịch, Giới tính, CCCD/Hộ chiếu 

o Quốc gia: Chọn quốc gia tương ứng với thẻ CCCD/Hộ chiếu của bạn 

o Nơi sinh: Nhập theo định dạng “Thành phố/Tỉnh, Quốc gia”. Ví dụ: “Tp. Cần 

Thơ, Việt Nam”. 

o Tải hình thẻ (nếu có): Hình thẻ/đại diện của ứng viên 

o Nhập số CCCD/ Hộ chiếu và chọn Giới tính  

- Bấm “Lưu lại” để tiếp tục 

  

Hình 8. Thông tin cá nhân 

 

Bước 3: THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Bấm “Thông tin liên hệ” tại thanh Menu bên trái. 

- Bấm “+Thêm thông tin” tại ô “Địa chỉ hiện tại” (làm tương tự đối với ô “Địa chỉ 

thường trú”) 

- Đối với ứng viên Việt Nam (Hình 9a):  

o Quốc gia: chọn Việt Nam 

o Thành phố/Tỉnh, Quận/huyện: chọn trong danh sách thả xuống 

o Địa chỉ: Nhập địa chỉ nơi ở hiện tại.  

- Bấm “Thêm địa chỉ” để lưu thông tin. 
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

 

Hình 9a. Thêm địa chỉ đối với các ứng viên Việt Nam 

- Đối với các ứng viên Quốc tế (Hình 9b):  

o Quốc gia: chọn quốc gia tương ứng 

o Thành phố/Tỉnh: chọn “Add details in the address field” 

o Quận/Huyện: chọn “Add details in the address field” 

o Địa chỉ: nhập chi tiết địa chỉ nơi ở hiện tại. 

- Bấm “Thêm địa chỉ” để lưu thông tin. 

 

Hình 9b. Thêm địa chỉ đối với các ứng viên quốc tế 

 

Bước 4: THÔNG TIN HỌC VẤN 

- Bấm “Thông tin học vấn” tại thanh Menu bên trái. 

- Bấm “+Thêm” để điền các thông tin cho từng lớp bậc THPT (Lớp 10, 11, 12): 

o Hồ sơ học tập: Chọn “Lớp 10” (thực hiện tương tự đối với “Lớp 11”, “Lớp 12 – 

Học kỳ 1”) 

o Quốc gia, Thành phố/Tỉnh, Quận/huyện, Tên trường THPT: chọn các thông tin 

liên quan đến trường THPT lớp 10 của bạn. 
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

o Điểm tổng kết và điểm của 6 môn: Nhập điểm tổng kết năm (điểm trung bình các 

môn) và điểm tổng kết của 6 môn học Lớp 10 tương ứng. 

- Lưu ý cho các ứng viên nộp các Phương thức xét tuyển khác nhau:  

o TestAs, Tuyển thẳng, Chứng chỉ THPT quốc tế: Yêu cầu điền đầy đủ thông 

tin học tập năm Lớp 10 và Lớp 11.  

o Học bạ: Yêu cầu điền đầy đủ thông tin học tập các năm Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 

– Học kỳ 1 

o Đối với các ứng viên quốc tế: Trong trường hợp không có các điểm tương ứng 

cho các môn học, nhập điểm “0” tại ô điểm môn học đó 

- Bấm “Lưu lại” để tiếp tục 

  

 

Hình 10. Thông tin học vấn 
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

Bước 5: TẢI LÊN TÀI LIỆU 

 

  

Hình 11. Tải lên Tài liệu. 

- Bấm “Tải lên tài liệu” tại thanh Menu bên trái 

- Tất cả các tài liệu được đánh dấu “Compulsory for All” là tài liệu yêu cầu bắt buộc tải 

lên 

- Bấm “Tải lên”, chọn các tệp liên quan để tải lên, và bấm “Lưu lại”  

- Các tài liệu tải lên bắt buộc và tùy chọn đối với từng Phương thức tuyển sinh như sau:  

STT Phương thức xét 

tuyển 

Tài liệu bắt buộc Tài liệu tùy chọn 

(không bắt buộc) 

Lưu ý 

1 TestAs (Phương 

thức 1) 

- CMND/CCCD/Hộ 

chiếu 

- Chứng chỉ Tiếng anh  

- Học bạ THPT 

Chứng chỉ 

Tiếng Anh: 

Chấp nhận 

chứng chỉ Tiếng 

anh quốc tế ít 

nhất tương 

đương IELTS 

học thuật 5.0 

hoặc TOEFL 

iBT 42 còn hiệu 

lực tại thời điểm 

nộp hồ sơ  

2 Học bạ THPT 

(Phương thức 2) 

- CMND/CCCD/Hộ 

chiếu 

- Học bạ Lớp 10 

- Học bạ Lớp 11 

- Học bạ Lớp 12 (Học 

kỳ 1) 

- Chứng chỉ Tiếng anh  

- Chứng nhận giải 

thưởng/thành tích 

3 Tuyển thẳng 

(Phương thức 3) 

- CMND/CCCD/Hộ 

chiếu 

- Chứng nhận giải 

thưởng/thành tích 

- Chứng chỉ Tiếng anh  

4 Chứng chỉ THPT 

quốc tế (Phương 

thức 4) 

- CMND/CCCD/Hộ 

chiếu 

- Chứng chỉ THPT 

quốc tế 

- Học bạ Lớp 10 

- Học bạ Lớp 111 

- Học bạ Lớp 12 (Học 

kỳ 1) 

- Chứng chỉ Tiếng anh  
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

5 Kết quả tốt nghiệp 

THPT (Phương 

thức 5) 

- CMND/CCCD/Hộ 

chiếu 

- Kết quả tốt nghiệp 

THPT 

- Chứng chỉ Tiếng anh 

hợp lệ 

- Bằng tốt nghiệp 

THPT 

 

Bước 6: THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

- Bấm “Thông tin gia đình” tại thanh Menu bên trái. 

- Bấm “+Thêm” và điền đẩy đủ thông tin 

- Bấm “Lưu lại” để tiếp tục 

  

Hình 12. Thông tin gia đình 

 

Bước 7: TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ  

- Bước 7 không bắt buộc, trường hợp bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ theo quy 

định thì bỏ qua bước này. 

- Bấm “Trình độ ngoại ngữ” tại thanh Menu bên trái 

- Bấm “+Thêm” và điền đầy đủ các thông tin. Vùng thông tin gắn dấu (*) là bắt buộc 

điền/tải lên 

- Bấm “Lưu lại” để tiếp tục 

  

Hình 13. Trình độ ngoại ngữ 
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Trường Đại học Việt Đức – Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

Bước 8: XÁC NHẬN 

- Bấm “XÁC NHẬN” tại thanh Menu bên trái on the left sidebar Menu. 

- Đây là bước cuối cùng để hoàn thành hồ sơ dự tuyển và gửi đến VGU. Sau khi bấm “Nộp 

hồ sơ” bạn sẽ không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ 

VGU và chỉ cho mục đích kiểm tra lại tài liệu đã được tải lên. Vì vậy hãy kiểm tra thật kỹ 

hồ sơ dự tuyển của bạn (xem lại thông tin ở từng bước) trước khi bấm nút “Nộp hồ sơ”. 

- Đọc Hướng dẫn/Nguyên tắc sau đó chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Nộp hồ sơ” để hoàn 

thành hồ sơ dự tuyển và gửi tới VGU. 

 

Hình 14. Xác nhận và Nộp hồ sơ 

 

- Sau khi nộp hồ sơ dự tuyển, bạn sẽ nhận được một email xác nhận có tiêu đề 

“Confirmation of submission of your online application”: 

 
Hình 15. Email “Confirmation of submission of your online application” 

Hồ sơ của bạn sẽ được kiểm tra và phản hồi qua email đã đăng ký trong thời gian quy định.  

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến quá trình xét tuyển, vui lòng liên hệ: 

 

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

- Điện thoại: (0274) 2220990, Ext 132 

- Email: admissions@vgu.edu.vn 

 

 

mailto:admissions@vgu.edu.vn

