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DIEÃN ÑAØN SINH VIEÂN

thành mục tiêu ấy, như vậy bản thân sẽ có động lực để phấn 
đấu, vượt qua khó khăn.

Sau những giờ học căng thẳng, Nguyễn Thị Huệ đã trở 
về đúng nghĩa là một sinh viên năng động, hoạt bát. Huệ 
thường đi chơi với bạn bè hoặc khám phá những địa điểm 
mới lạ mà bản thân chưa từng đặt chân đến. Đến thời điểm 
này, Huệ đã đăng kí tham gia vào câu lạc bộ HRTech, với 
mong muốn cải thiện các kỹ năng mềm của bản thân, quen 
biết thêm với nhiều bạn mới và các anh chị trong trường. 
Ngoài ra, Huệ muốn sớm được tiếp xúc với những môi 
trường làm việc chuyên nghiệp và HRTech là câu lạc bộ có 

thể giúp Huệ đạt được những điều này. Huệ chia sẻ, trước khi 
chính thức trở thành sinh viên của trường, em đã bị ấn tượng 
với HRTech về sự chuyên nghiệp thông qua chuỗi video giới 
thiệu về các ngành học trong trường và việc tìm nhà trọ sinh 
viên. Trong sự kiện ngày hội các câu lạc bộ dành cho tân sinh 
viên, em lại được tiếp xúc với các anh chị ở câu lạc bộ và nhận 
thấy rằng mọi người đều thân thiện, năng động. Điều đó lại 
càng thôi thúc em đăng kí tham gia để có cơ hội trở thành 
thành viên của HRTech. 

Töø sinh vieân baèng keùp                                  
trôû thaønh giaûng vieân

Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS ) – Đại học Quốc gia Hà Nội là 
một trong các đơn vị triển khai sớm và thành công nhất hệ đào tạo 
bằng kép trong ĐHQGHN. Trong 10 năm từ 2007 đến 2017, đã có 
nhiều các gương mặt tốt nghiệp và thành danh. Dù chọn học ngành 
thứ nhất là Ngôn ngữ học tại Trường ĐH KHXH&NV, Đào Thị Hồng 
Nhung cũng theo đuổi ngành thứ hai là Ngôn ngữ Anh tại ULIS để 
rồi cuối cùng trở thành giảng viên của Khoa Sư phạm tiếng Anh từ 
tháng 7 vừa qua.

Tại sao lựa chọn theo học bằng kép, một chương trình học 
đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức?

Theo em, bằng kép là cơ hội quý giá với các bạn sinh viên 
trong Đại học Quốc gia Hà Nội bởi có thể song hành học 2 
ngành một lúc. Em lựa chọn Ngôn ngữ học và tiếp theo là 
Ngôn ngữ Anh. Lựa chọn Ngôn ngữ Anh bởi trước hết từ 
nhỏ em đã rất yêu thích môn học này. Ngoài ra, Ngôn ngữ 
Anh kết hợp với các kiến thức về Ngôn ngữ học sẽ giúp em 
có những tri thức sâu rộng phục vụ cho công tác giảng dạy 
cũng như nghiên cứu sau này.

Em có thể chia sẻ những ưu điểm và khó khăn của chương 
trình bằng kép mà em nhận thấy?

Ưu điểm lớn nhất của học bằng kép đó là học song hành 

một lúc, tiết kiệm thời gian và cơ hội nghề nghiệp mở ra 
trong tương lai khá nhiều. Đặc biệt ở môi trường lí tưởng như 
ở Đại học Quốc gia, sinh viên luôn luôn có thể yên tâm vào 
chất lượng giáo dục và cơ hội được khám phá chính những 
năng lực tiềm ẩn trong bản thân mình

Tuy nhiên, quá trình học tập và hoàn thành cả 2 bằng thực 
sự cần một quyết tâm khá lớn bởi có nhiều khi vô cùng căng 
thẳng đặc biệt trong các đợt thi giữa kì hay cuối kì. Thời gian, 
đó là thứ rất nhiều sinh viên bằng kép gặp phải bởi rất nhiều 
bài tập và yêu cầu cần hoàn thành từ cả 2 chuyên ngành. 
Thậm chí đôi khi lịch thi có thể gần sát nhau (ví dụ: sáng thi 
ngành này, chiều thi ngành kia). Lúc đó giải pháp duy nhất 
là tập trung học cao độ và quyết chiến với kì thi đó thôi ạ.

LỆ THỦY - VIỆT KHOA
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Khó khăn thứ 2 có lẽ là giữ được “lửa” trong suốt quá trình 
học tập. Thực ra trong khi học, có nhiều bạn thấy chán, thấy 
mệt và muốn bỏ. Và vì thế, đam mê học tập sẽ dần dần 
giảm sút. Theo em, cái này là câu chuyện của cá nhân, dù 
nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất nhưng nếu chính sinh 
viên không tự tìm cho mình đam mê học tập thì sẽ rất khó 
có thể vượt qua được

Tại sao em lại lựa chọn thi vào làm giảng viên của ULIS dù 
học ngành 1 là Ngôn ngữ học? Trong quá trình ôn thi em có 
lo lắng quá không vì đây là Khoa nhiều thầy cô giỏi và tỷ lệ 
cạnh tranh cao?

Trước khi làm giảng viên bên khoa Khoa Sư phạm tiếng Anh, 
em may mắn được là sinh viên ở đây nên cảm thấy Khoa 
như ngôi nhà của mình vậy. Như em hay nói đùa là: Ngôn 
ngữ học là “nhà mẹ đẻ” thì Sư phạm tiếng Anh là “nhà mẹ 
chồng”. May mắn nữa là trước khi về “nhà mẹ chồng” thì 
các thầy cô ở “nhà mẹ đẻ” đã tạo điều kiện giúp đỡ em được 
giảng dạy và học hỏi tại khoa Ngôn ngữ học. Có lẽ vì thế mà 
hành trang về ngôi nhà Khoa Sư phạm tiếng Anh của em 
cũng tự tin hơn. Với cá nhân em thì ở ngôi nhà nào thì cũng 
đều vô cùng quý giá!

Quá trình chuẩn bị dự thi vào Khoa với em tương đối căng 
thẳng bởi có rất nhiều các anh chị dày dặn kinh nghiệm cũng 
như kiến thức. Thú thực lúc đó em rất lo vì sau vòng sơ khảo 
hồ sơ thì vẫn còn 3 vòng nữa. Nhưng nhờ được các thầy cô 
phổ biến, thông tin rõ ràng về kỳ thi nên tâm lý các ứng viên 

đều thoải mái trở lại khi bước vào các phần thi, và chúng em 
đã có cơ hội thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất.

Giờ đã trở thành giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh như 
mong muốn, em có dự định gì trong tương lai gần không?

Vì em còn trẻ lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên dự định gần 
nhất của em là cố gắng trau dồi kiến thức và học hỏi kinh 
nghiệm từ các thầy cô đi trước trong khoa và trường để có 
thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như đóng 
góp một phần nhỏ bé cho Khoa Khoa Sư phạm tiếng Anh.

Em có lời khuyên nào cho các bạn sinh viên khóa sau đang 
học bằng kép tại trường?

Học 2 ngành thực sự cần nhiều cố gắng. Con đường đó 
không phải chỉ toàn hoa hồng mà còn rất nhiều khó khăn 
phải trải qua. Và khó khăn lớn nhất có lẽ chính là vượt lên 
chính bản thân mình. Do đó, ngay từ đầu nên xác định một 
thái độ học tập nghiêm túc, phong thái làm việc chuyên 
nghiệp và tinh thần sẵn sàng đối đầu với bất kì khó khăn 
nào. Bởi ở nơi đây không chỉ có các bạn kì vọng vào chính 
các bạn, mà còn có rất nhiều kì vọng và tâm sức của rất 
nhiều các thầy cô giảng viên.

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện!


