Bản hướng dẫn đăng ký văn bằng DUEF và DULFS
Bạn có thể tra cứu trang giới thiệu các văn bằng chứng chỉ của chúng tôi DUEF và DULFS ở địa chỉ này :
https://www.uca.fr/international/centre-fleura/formation/
Các bạn có thể tra cứu thông tin hướng
https://ecandidat.uca.fr/docuca/GuideCandidat2019.pdf
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Đối với các sinh viên nước ngoài chưa đăng ký ở trường đại học Clermont Auvergne, các bạn có thể tra cứu thông tin
hướng dẫn cơ bản dưới đây :

1. Mở khoản eCandidat
 Để tạo tài khoản eCandidat, bạn hãy kích chuột vào « Créer un compte » để điền tên, họ và địa chỉ hộp thư
điện tử (email) của bạn.

 Bây giờ bạn sẽ nhận được email khẳng định việc mở tài khoản của bạn và link trong thư cho phép bạn xác
nhận tài khoản của bạn.
 Sau đó bạn có thể sử dụng mật khẩu nhận được qua email để truy nhập vào trương mục eCandidat. Bạn cần
phải điền đậy đủ thông tin cá nhân để ứng cử vào các chương trình đào tạo đã được mở. Bạn cần phải theo
các bước hướng dẫn, trước tiên là điền những thông tin cá nhân, sau đó là địa chỉ…

 Bạn có thể quay lại bổ sung và thay đổi các thông tin đã khai bất kỳ lúc nào.
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2. Bạn dự tuyển
 Sau khi điền xong hồ sơ, bạn có thể chọn một chương trình đào tạo mà bạn muốn đăng ký.
 Trương mục "Candidature" sẽ làm hiển thị nút "+ Nouvelle candidature" và chương trình đào tạo.
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 Vào học kỳ một 2019/2020, bạn có thể chọn các văn bằng Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises (DUEF)
hoặc DU de la Langue Française et de Spécialité (DULFS). Chú ý số lượng hồ sơ cho mỗi thí sinh đự tuyển được
giới hạn là 1.
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 Trên màn hình tóm tắt của hồ sơ của thí sinh, mục Pièces justificatives, bạn có thể gửi các tài liệu hồ sơ đính
kèm bằng PDF hoặc JPEG, mỗi tài liệu kèm không được quá 5 Mo.

 Để thêm một tài liệu, kích chuột vào nút
 Để xoá một tài liệu, kích chuột vào nút
 Có thể bạn không liên quan đến một giấy tờ yêu cầu, trong trường hợp này, kích chuột vào nút «Non concerné
par cette pièce ». Ví dụ bản sao điểm của GA0KA0 chỉ liên quan đến sinh viên Trung Quốc, sinh viên ở các nước
khác có thể check vào « Non concerné par cette pièce ».

 Chú ý, bạn cần phải điền vào tờ khai « Formation envisagée 2020/2021 » mục ‘Formulaires
complémentaires’.

 Kích chuột vào địa chỉ sau : https://enquetes.uca.fr/index.php/535628?lang=fr&numDossier=6HFBDFE0
 Chọn chuyên ngành của bạn cho đầu năm học 2020/2021 trong trương mục « type de diplôme envisagé »,
xem ví dụ dưới đây :
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 Sau đó xác định chuyên ngành của bạn trên trang web sau : https://www.uca.fr/formation/nos-

formations/par-type-de-diplome/

Par exemple : Ingénierie de projet interculturel et international
Saisir 1, si vous choisissez le Master 1, S’il n’y a pas de parcours dans la
spécialité, ne mentionnez rien

 Chú ý, nếu bạn chọn chuyên ngành không có ở trường Đại học Clermont Auvergne, chúng tôi không
thể cấp cho bạn giấy chứng nhận chuyên ngành (tài liệu này sẽ cần thiết để xin visa).
Để có được giấy chứng nhận chuyên ngành, bạn cần phải theo các bước trên đây.
 Sau khi đã gửi tất cả những giấy tờ và bản khai điền đầy đủ, bạn cần phải kích chuột vào « Transmettre ma
candidature » để gửi hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ
 Nếu bạn nhận được email "Candidature - dossier incomplet", bạn cần phải cập nhật vào eCandidat để kiểm
tra lại tình trạng chứng từ hồ sơ của bạn. Trong trương mục "candidature" chọn chương trình đào tạo rồi kích
chuột vào "Ouvrir". Trên màn hình, bạn có trể tra cứu tình trạng hồ sơ của bạn và nhận xét của người quản lý
đã xử lý hồ sơ của bạn.
Bạn có thể bỏ đi một tài liệu bằng cách nhấn chuột vào nút này
Sau đó bạn có thể thêm một chứng từ mới bằng cách nhấn vào nút
Sau khi tất cả các tài liệu đã được nộp đầy đủ, bạn đừng quên gửi lại hồ sơ.

Chú ý tất cả những hồ sơ không chuyển sẽ không được coi là đầy đủ.

Khẳng định chương trình đào tạo đã chọn
 Khi hồ sơ của bạn nhận được trúng tuyển, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu bạn xác nhận hoặc hủy bỏ
chương đào tạo đã chọn. Quay trở lại trang web ecandidat, sau đó nhấp vào "Candidature", chọn chương trình
đào tạo sau đó nhấp vào nút " Ouvrir ". Trên màn hình hiển thị, bạn có thể xác nhận hoặc hủy bỏ.
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 Khi bạn đã khẳng định chọn chương trình đào tạo, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các chứng chỉ cần thiết để xin
VISA :



Chứng nhận đăng ký vào khoá học tiếng Pháp hai học kỳ (từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020),
Chứng nhận chuyên nghành cho năm học 2020-2021.

3. Ghi chú
Chú ý ! Chương trình đào tạo dự kiến cho năm học 2020/2021 chỉ mang tính chỉ dẫn và nằm trong khuôn khổ của quy
trình đăng ký của bạn vào khoá học tiếng Pháp. Sau khi đăng ký vào khoá học tiếng Pháp ở trường Đại học, bạn sẽ phải
liên hệ với khoa ngành liên quan để thực hiện yêu cầu đăng ký của bạn vào chương trình học mà bạn đã chọn cho khai
giảng tháng 9 năm học 2020.
Chúng tôi không cấp bất kỳ giấy chứng nhận chỗ ở nào. Để tìm chỗ ở sinh viên xin bạn vui lòng truy cập vào trang web
của CROUS : http://usine.crous-clermont.fr/
Hoặc trang dành riêng cho chỗ ăn ở trên trang web của chúng tôi : https://www.uca.fr/international/venir-a-luca/informations-pratiques/hebergement/

4.

Thông tin cần thiết

Sự đăng ký cuối cùng sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến mồng 6 tháng 9 2019 tại chỗ, tại trường đại học, xin liên hệ
với chúng tôi qua số điện thoại 04 73 40 85 60 để đặt lịch hẹn.
Thời khoá biểu tạm thời cho học kỳ đầu tiên 2019/2020 :
o Khoá học : từ mồng 9 tháng 9 năm 2019 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019
o Kỳ thi : từ 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2019.
o Đăng ký kết quả ngày 14 tháng một 2020.
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