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Được du học tại các quốc gia phát triển là niềm mơ ước của nhiều học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, nếu có điều kiện
và lần đầu ra nước ngoài học tập, chắc chắn bạn sẽ có những băn khoăn vì môi trường không quen thuộc, vì
phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa có thể sẽ rất khác. Rất nhiều website đã được xây dựng với mục đích
cung cấp thông tin về đời sống sinh hoạt, điều kiện học tập... tới cộng động sinh viên Việt Nam
1. Sôi nổi và nhiều thông tin hữu ích nhất có lẽ là trang web của các sinh viên Việt Nam tại Nga với các địa
chỉ: http://svlen.com và http://www.svvn.ru hoặchttp://www.sinhvienmos.ru.Trên những website này bạn có thể nhận
được thông tin: Về các trường đại học trên các thành phố của Nga, học bổng cho sinh viên, các thông tin về tìm kiếm việc làm thêm, ngoài ra
còn có những thông tin khoa học, xã hội khác....
2. Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật (VYSA) có địa chỉ web: http://www.vysa.jp. Với nhận định chung là một trang
được thiết kế nghiêm túc, diễn đàn khá sôi nổi dù số thành viên không đông như website của sinh viên Việt Nam ở Nga.
3. Hội sinh viên Việt Nam tại Áo:

http://www.sva-online.net/

Website được thiết kế tương đối đơn giản nhưng đủ các thông tin cần thiết cho bạn nếu có ý định du học tại Áo
4. Nếu có ý định du học tại Pháp, nên tham khác các địa chỉ sau:

http://infos.daugau.com
http://www.gevf.com
http://www.svduhoc.vnn.vn
Thông tin được cập nhật thường xuyên, và rất thiết thực như: Hệ thống tín chỉ giáo dục châu Âu, kinh nghiệm phỏng vấn, phải làm gì khi bị
mất hộ chiếu, đăng ký hộ chiếu với đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, thẻ cư trú, thủ tục xin visa sinh viên, kinh nghiệm sống, vấn đề thuê nhà
ở, việc làm thêm…
5. Tại quê hương của những chiếc cối xay gió nổi tiếng Hà Lan, bạn nên quan tâm địa chỉ

http://www.svnl.net/web/

6.Những địa chỉ khác
Sinh viên tại Đức:

http://www.avys.de/

Tại thành phố Dresden-Đức:

http://ipb.svvn-dresden.org/

Hỗ trợ SVVN du học tại Mỹ:

http://usguide.hypermart.net/

Tại Phần Lan:
Tại Na Uy:

http://otax.tky.hut.fi/~vn-uni/

http://www.avsnonline.net/

Tại Melbourne - Úc:

http://www.movsa.org/
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