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“Còn nhớ vào đầu tháng 9 của gần 5 năm về 
trước, mình được biết đến chương trình CLC của 
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường 
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trong ngày đầu đi 
làm thủ tục nhập học. Ngày ấy, mình còn chưa 
biết nhiều về chương trình, nhưng nghĩ, cứ thử 
thi một lần xem sao. May mắn đã mỉm cười khi 
mình đỗ vào hệ CLC và từ đó, mình đã có thật 
nhiều trải nghiệm cùng quãng thời gian 4 năm 
đại học không thể nào quên.

Hệ CLC luôn được Ban chủ nhiệm Khoa và Nhà 
trường quan tâm, chúng mình được tạo điều 
kiện học cùng nhau với trang thiết bị và điều 
kiện học tập rất tốt. Đặc biệt là các môn chuyên 
ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp cho 
mỗi sinh viên không chỉ có điều kiện tiếp cận với 
kho tàng sách tham khảo rộng lớn trên thế giới, 
mà còn giúp sinh viên có thể trau dồi và nâng 
cao trình độ ngoại ngữ. Đây cũng chính là bàn 
đạp, là nguồn cảm hứng cho những ước mơ 
vươn ra thế giới của sinh viên hệ CLC.

Học tập ở chương trình này, sinh viên cũng có 
cơ hội tham gia nhiều hơn các chương trình giao 
lưu sinh viên quốc tế. Với cá nhân mình đã từng 
tham gia các chương trình và diễn đàn sinh viên 
Châu Á ở Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia cũng 
như giao lưu với các sinh viên Thái Lan và nhiều 
bạn từ các nước khác nhau. Mỗi lần được ra 
nước ngoài là một trải nghiệm không thể nào 
quên. Bởi ở đó, không chỉ là được đến những 
miền đất mới với nhiều cảnh đẹp mà quan trọng 
là trải nghiệm văn hóa, là kiến thức, là sự kết nối 
bạn bè khắp năm châu mà đến bây giờ sợi dây 
ấy vẫn còn mãi. Riêng lớp mình cũng đã có 3 
bạn từng đặt chân đến Mỹ trong 3 chương trình 
khác nhau. Có lẽ cơ hội đó sẽ khó hơn rất nhiều 
nếu không có cơ hội học tập ở CLC Trường Đại 
học Kinh tế - ĐHQGHN. Sinh viên hệ CLC học rất 
giỏi, truyền thống nhiều năm có sinh viên đỗ tốt 
nghiệp thủ khoa toàn trường.

Học là vậy, nhưng sinh viên CLC cũng có rất 
nhiều các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, 
thực tập, thực tế bổ ích. Nhà trường và Khoa 
luôn tạo điều kiện cho sinh viên CLC đi đến các 
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công ty, tập đoàn nước ngoài để tiếp cận với máy móc, với phong 
cách làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế. Sinh viên hệ CLC 
không quá đông, nên cũng dễ gắn kết, dễ cùng nhau tham gia nhiều 
hoạt động tổ chức sinh nhật, đi du lịch theo lớp.

Sẽ không quá nếu nói rằng, những thành tích mình đạt được trong 4 
năm đại học là nhờ rất nhiều vào việc trở thành sinh viên hệ CLC. Hiện 
tại, mình đang theo học thạc sĩ tại Hàn Quốc, những kiến thức mình 
đã học ở trường, những môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ngày 
còn ở Trường ĐHKT giúp ích rất nhiều cho việc học tập và nghiên cứu 
hiện tại của bản thân.

Mình mong rằng, các sinh viên khóa dưới sẽ tiếp nối truyền thống của 
sinh viên hệ CLC: Học hết sức, hoạt động hết mình, cùng nhau phát 
triển và góp phần vào sự thành công lớn của hệ CLC, của Khoa Kinh 
tế và Kinh doanh quốc tế, cũng như của Trường Đại học Kinh tế - Đại 
học Quốc gia Hà Nội.”


