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CẨM NANG TÂN SINH VIÊN
Lời giới thiệu
Chào các bạn Tân sinh viên
Trung tâm TiengAnh.com.vn xin chúc mừng và chia vui với các bạn – những nam thanh
nữ tú đã nỗ lực vượt qua kỳ thi đại học với bao khó khăn và thử thách để trở thành sinh viên của
các Trường đại học.
Từ đây các bạn sẽ từng bước khẳng định bản thân mình để có một tương lai tốt đẹp sau
khi ra trường. Quãng thời gian sinh viên sẽ mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm quý báu và
những kỷ niệm không thể nào quên.
Tuy nhiên, quãng thời gian này cũng chứa đựng nhiều vất vả, gian nan, nhiều khó khăn,
trở ngại, nhiều nguy hiểm, cám dỗ. Vậy nên, nhằm giúp đỡ các bạn tân sinh viên không mắc phải
những vấp váp thường gặp khi mới bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học, Trung tâm
TiengAnh.com.vn đã biên soạn cuốn Cẩm nang tân sinh viên này để gửi tới các bạn như một
lời động viên, một sự trợ giúp cần thiết và hiệu quả.
Cuốn Cẩm nang chuyển tải đến các bạn những kinh nghiệm được đúc rút từ những trải
nghiệm thực tế của các cựu sinh viên được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: các diễn đàn,
website, trực tiếp phỏng vấn các cựu sinh viên và từ kinh nghiệm của các thầy cô giáo
TiengAnh.com.vn qua nhiều năm đào tạo các thế hệ sinh viên.
Khi bạn đọc cuốn cẩm nang này, có thể bạn sẽ không hình dung được hết tác dụng
cũng như lợi ích của những thông tin hàm chứa trong đó, nhưng hãy ghi nhớ và kiểm
chứng qua mỗi chặng đường, qua những va vấp mà bạn gặp phải, bạn sẽ thấy mình trưởng
thành hơn, vững vàng hơn.
Nhân dịp này, TiengAnh.com.vn xin cảm ơn tất cả các Cựu sinh viên về những chia sẻ
hữu ích với chúng tôi để biên soạn cuốn cẩm nang này.
Chúng tôi thân chúc các bạn Tân sinh viên có đầy đủ sức khỏe, ý chí, nghị lực và trí tuệ
để thực hiện được mọi ước mơ của mình!
Trân trọng.
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Phần 1
Học tập
1. Học tại trường
Học ở bậc đại học rất khác so với học ở bậc phổ thông. Giáo viên hầu như không nhớ bạn là
ai và giáo viên cũng không nắm rõ được trình độ học của từng bạn như ở phổ thông. Bạn sẽ học
tại giảng đường, nơi có hàng trăm chỗ ngồi, do đó việc tập trung vào bài giảng sẽ khó hơn
nhiều. Khối lượng kiến thức mỗi buổi học cũng rất nhiều, thông thường bạn sẽ thấy quá tải mỗi
khi tới kỳ thi. Cách học tại đại học là Tự Nghiên Cứu chứ không phải chỉ dạy từng bước như
phổ thông. Vì thế hãy tập cho mình thói quen tự đọc sách, tự tìm hiểu. Hãy rèn cho mình kỹ
năng tổng hợp thông tin, phân loại thông tin để giúp cho việc học của bạn trở nên nhẹ nhàng và
dễ vào đầu hơn. Ví dụ nếu học các môn có nhiều công thức rắc rối khó nhớ như Toán cao cấp,
xác suất thống kê, kinh tế lượng… bạn không nhất thiết phải học thuộc nằm lòng công thức mà
điều quan trọng là bạn biết công thức nào giải quyết cho dạng bài toán nào, khi có bài tập cần
giải bạn chỉ cần phân loại bài tập rồi giở sách tìm công thức áp dụng, vài lần là bạn tự động
thuộc công thức và ứng dụng thành thạo vào việc giải bài tập.
Năm đầu bạn sẽ học các môn đại cương, chính trị… Có thể bạn sẽ thấy nhàm chán và đôi
lúc bối rối không biết liệu những môn đó thì có ích gì cho bạn sau này hay không. Tuy nhiên
những môn này sẽ góp phần quyết định tổng điểm cuối khóa cho bạn, để góp phần vào việc
đánh giá bạn sẽ tốt nghiệp loại Giỏi, Khá hay Trung Bình.
Với các bạn học giỏi thời phổ thông sẽ hơi bất ngờ vì điểm số tại đại học có thể gây cho bạn
khá nhiều thất vọng. Sẽ ít có điểm 8, 9, 10 mà thay vào đó là 5, 6, 7 thậm chí thấp hơn.
Hãy bình tĩnh, dần dần bạn sẽ quen.
Nếu có thời gian bạn nên dự thính tại các buổi học chuyên ngành của sinh viên năm 3,4 hoặc
tham dự các buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối. Bạn sẽ học hỏi được
nhiều điều bổ ích và sẽ bớt cảm thấy mông lung về những gì mình đang học.
Bạn cũng nên dành thời gian tới thư viện trường để có thể tham khảo nhiều tài liệu hữu ích.
Ngoài ra bạn có thể làm thẻ tại Thư viện Quốc Gia (Địa chỉ: 31 Tràng Thi, Hà Nội). Tại đây có
vô vàn các đầu sách đọc và nghiên cứu về đủ loại lĩnh vực cũng như nhiều tài liệu quý tiếng
nước ngoài và nhiều luận văn có giá trị. Thư viện Quốc Gia làm việc từ 8g sáng tới 8g tối,
không khí trong lành, yên tĩnh, mát mẻ. Vào mùa hè, đây vừa là nơi “trốn nóng” vừa là nơi học
tập rất lý tưởng.
Hãy tận dụng mọi sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, các anh chị lớn hơn. Hãy gây ấn tượng tốt
với thầy cô và hãy học cách đặt câu hỏi thông minh để có câu trả lời hữu ích. Khi đó, bạn sẽ
được thầy cô giúp đỡ rất nhiều trong quá trình học tập cũng như định hướng sau này, nhất là
khi bạn có ý định trở thành giảng viên của trường. Cũng có nhiều thầy cô có doanh nghiệp
riêng luôn tìm kiếm những sinh viên xuất sắc để mời cộng tác, thực tập và làm việc.
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Hãy luôn lưu ý tới các thông tin về học bổng, không chỉ học bổng từ nước ngoài mà học
bổng trong nước cũng rất đáng quan tâm. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho những sinh
viên học giỏi đề mời về làm cho họ sau khi ra trường.
2. Học thêm
a. Ngoại ngữ
Học ở đại học, ngoài khả năng chuyên môn học được sau 4 năm thì cái quan trọng không
kém chính là trình độ Anh Văn của bạn. Nói không ngoa thì English chính là chìa khóa để bạn
apply job hiệu quả nhất.
Hãy định hướng cho bản thân mình trước khi bắt đầu học ngoại ngữ.
+ Nếu bạn đã có 1 trình độ tiếng Anh tương đối tốt ở cấp 3 thì hãy tập trung ôn thi TOEIC
(Toeic là chứng chỉ quốc tế về Anh văn áp dụng khi đi xin việc vào các tổ chức nước ngoài
hoặc ngân hàng và một số doanh nghiệp khác). Hãy cố gắng kiếm 550 điểm trở lên Nếu bạn
làm được điều đó, bạn sẽ có được lợi thế rất lớn trong việc xét phân ngành cũng như tốt nghiệp
sau này.
+ Nếu bạn còn yếu trong môn tiếng Anh thì ngay từ giờ hãy bắt đầu trau đồi từng ngày, điều đó
sẽ giúp ích sau này rất nhiều. Đừng để mọi chuyện quá muộn và hối hận không kịp
+ Nếu bạn có ý định du học thì hãy nhanh chóng tham gia các lớp luyện thi IELTS, TOEFL,...
để sớm hoàn thành hồ sơ xin du học. Có nhiều bạn sau 1 năm học đã xin được học bổng du học
nước ngoài. (Cái này dành cho) Đó là trường hợp của những bạn học giỏi và có ý chí cầu tiến
cao. Hãy tìm hiểu thêm trên mạng, nếu các bạn thật sự có ý định.
+ Các trung tâm Tiếng Anh ở Hà Nội thì rất nhiều, rất khó xác định nơi nào là tốt, nơi nào là
dở. Qua kinh nghiệm của nhiều bạn thì nên thử học ở một số trung tâm như Hội đồng Anh,
Cleverlearn, ACET, ... Có một nhược điểm là ở những nơi này học phí hơi cao – (trung bình) ít
nhất cũng phải từ trên 5 triệu VNĐ trở lên tới tầm dưới 20 triệu. Đối với những bạn muốn học
với mức học phí thấp hơn (phù hợp với túi tiền sinh viên) và chất lượng tương đối tốt (được
học với giáo viên bản ngữ) thì có thể đến trung tâm Anh ngữ như TiengAnh.com.vn... Hãy lựa
chọn nơi ưng ý nhất và phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất. Nên tham khảo ý kiến của mọi
người xung quanh như bạn bè hoặc các anh chị lớp trên và trên forum. Ngoài ra, cũng nên cẩn
thận với các trung tâm khuyến mại nhiều, học phí rẻ vì thường sẽ khó có thể có chất lượng tốt
với giá rẻ.
+ Bạn cũng có thể tự học online trên các trang học tiếng anh miễn phí một cách hiệu quả mà
không phải tới trung tâm (nhưng với điều kiện là bạn phải cực chăm và phải có khả năng tự học
đấy nhé^^): www.tienganh.com.vn (trên đây có nhiều tài liệu tiếng anh download miễn phí,
nhiều bài test trình độ, nhiều bài học ngữ pháp, nghe nói, học tiếng Anh qua bài hát, qua phim
ảnh… rất lý thú và hấp dẫn cũng như nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn học tiếng Anh sao cho hiệu
quả)... Bạn cũng có thể mua thẻ học online của các trang web có dịch vụ học online để tự học
một cách hiệu quả và có hệ thống hơn. Ví dụ như TruongNgoaiNgu.com.vn có rất nhiều bài
học từ cơ bản tới nâng cao, từ ngữ pháp từ vựng tới giao tiếp, phát âm… Trong trường hợp này,
nên rủ nhau hình thành nhóm bạn cùng hoc sẽ hiệu quả hơn và đỡ bị nản lòng.
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Bạn có thể tham khảo thêm ở phần phụ lục để biết thêm nhiều trang web hay học tiếng anh
miễn phí nhé.
b. Tin học
Hãy bắt đầu bồi dưỡng kỹ năng tin học của mình sớm nhất có thể. Điều này tốt cho bạn cả
khi học ở trên lớp lẫn khi ra trường.
Tối thiểu bạn phải thành thạo gõ 10 ngón, sử dụng tốt word, excel, power point, biết gửi
mail, đính kèm file, biết sử dụng google cho việc tra cứu tìm kiếm tài liệu.
Ngoài ra là các phần mềm cần thiết cho ngành học của mình.
Nếu có điều kiện nên sử dụng laptop. Để nối mạng internet, nên mua USB 3G để tiện lợi tra
cứu kiến thức, cập nhật thông tin qua internet hoặc chung đường ADSL của xóm trọ.
Tuy nhiên hãy tránh hết sức việc tham dự vào các trò game trên máy tính. Điều đó có thể khiến
bạn bị mắc chứng “nghiện game” và sao nhãng học hành. Khi đã bị “nghiện game” sẽ rất khó
dứt ra.
Thêm nữa là một điều nhắc nhở không thừa đó là bạn phải biết tự phân biệt và bảo vệ
mình trên môi trường internet. Trên internet có rất nhiều thông tin tốt xấu trắng đen lẫn lộn,
thật giả khó lường, lành mạnh/ không lành mạnh và nhiều thông tin lừa đảo nữa. Hãy tránh xa
các web đen, các web có nội dung chống phá nhà nước, các web giải trí vô bổ… thay vào đó
hãy dành thời gian trau dồi kiến thức của mình, khai thác kho dữ liệu khổng lồ và tuyệt vời trên
internet.
c. Các địa điểm mua sách rẻ:
Bạn có thể tới các đường Đinh Lễ, đường Láng để chọn mua sách. Ở đây sách mới
thường được hạ giá từ 20-50% so với giá bìa.
Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu tìm đọc sách ngoại văn bạn có thể tới 32 Hai Bà Trưng, địa
chỉ website: http://www.xunhasaba.com.vn
Bạn cũng nên biết địa chỉ các trang web cho down sách, giáo trình bài giảng miễn phí.
(Xem thêm phần phụ lục)
d. Kinh nghiệm làm việc nhóm
Trong trường đại học bạn sẽ thường xuyên phải làm những bài tập theo nhóm, vì thế kỹ năng
làm việc theo nhóm là rất quan trọng. Kỹ năng này cũng là một trong các kỹ năng rất có ích cho
bạn khi đi xin việc và khi đi làm. Dưới đây là các lưu ý để đạt hiệu quả cao nhất khi làm việc
theo nhóm:
• Phải có tác phong đúng giờ. Tuyệt đối đừng dùng giờ dây thun. Việc học tập
hay làm việc là một điều nghiêm túc, cả nhóm sẽ cảm thấy khả năng làm việc
lề mề và kém hiệu quả khi mọi người cứ thay phiên nhau đi trễ, bắt người
khác chờ đợi. Mọi người sẽ bị ức chế, mất hưng phấn làm việc. Lâu ngày sẽ
tạo thành thói quen không tốt, dễ gây ấn tượng không hay về nhau.
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•

Phải biết cách lên danh sách những việc cần làm. Chẳng hạn như nhóm sắp có
bài thuyết trình thì trưởng nhóm phải tư duy trước những vấn đề cần đưa vào
bài thuyết trình, sau đó đem ra thảo luận. Nếu các thành viên khác của nhóm
có ý kiến khác bổ sung thì sẽ đưa thêm vào. Phải đưa ra thời hạn cuối cùng để
tổng hợp bài cho người phụ trách biên tập (giả sử như thuyết trình cần dùng
power point thì mọi thành viên phải nộp phần của mình cho người biên tập ít
nhất 2 ngày trước khi đến hạn )

•

Phân công công việc công khai, cụ thể, rõ ràng, đảm bảo mọi người cùng làm,
tránh để dồn quá nhiều việc vào một - hai người, những người khác thì nhởn
nhơ. Có như vậy mới phát huy động được sức mạnh tập thể.

•

Điều quan trọng nhất, chính là ý thức của mỗi người biết vì lợi ích chung của
tập thể

Các giai đoạn của quá trình xây dựng nhóm: Hình thành, xung đột, bình thường hoá và cuối
cùng là thực hiện.
• Giai đoạn thứ nhất (Hình thành) - là khi mọi người bắt đầu tập hợp thành một
nhóm. Trong giai đoạn này, các thành viên tỏ ra giữ ý, khiêm nhường và có
phần hơi lạnh nhạt. Mâu thuẫn hiếm khi bùng phát vì chủ yếu mọi hoạt động
còn mang tính chất cá nhân. Mỗi cá nhân sẽ đều có ý kiến riêng và nhìn chung
đều dè dặt. Dường như chưa ai thể hiện được khả năng làm lãnh đạo nhóm.
•

Giai đoạn tiếp theo (xung đột) - là giai đoạn làm đau đầu các bạn nhận vai trò
lãnh đạo phụ trách nhóm. Đây là thời kỳ bắt đầu hình thành bè cánh, có sự
xung đột giữa các tính cách, quan điểm trái ngược nhau. Mọi người không dễ
chấp nhận ý kiến của người khác mà chưa có cuộc tranh cãi gay gắt trước đó.
Đặc biệt là có rất ít sự giao tiếp giữa các thành viên, vì không ai sẵn sàng nghe
người khác nói cũng như chưa sẵn sàng mở lòng với người khác. Đôi khi,
đuộc "chiến tranh ngầm" này mang tính cực đoan với những lời châm chọc,
công kích sâu xa.

•

Giai đoạn thứ ba là bình thường hoá. Các tiểu nhóm bắt đầu nhận ra giá trị của
mô hình làm việc hợp tác, mọi người đã bộc lộ khả năng, sở trường, sở đoản.
Một số đã thể hiện khả năng lãnh đạo nhóm, được đa số thừa nhận, do đó sự
xung đột dần lắng xuống. Vì tinh thần hợp tác đã rõ ràng hơn nên mỗi thành
viên cảm thấy an toàn để phát biểu ý kiến của mình và mọi vấn đề bắt đầu
được thảo luận cởi mở với toàn nhóm. Đặc biệt là mọi người đã lắng nghe lẫn
nhau. Phương pháp làm việc nhóm bắt đầu được thiết lập
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•

Cuối cùng là giai đoạn thực hiện nhiệm vụ của nhóm. Đây là giai đoạn nhóm
làm việc nhiệt tình, tích cực và hiệu quả nhất. Nhóm ổn định thành một hệ
thống có tổ chức, nền tảng của việc trao đổi ý kiến một cách tự do và thẳng
thắn. Đây cũng là giai đoạn nhóm đạt được những mục tiêu chủ yếu và là
công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho tổ chức.

Những kỹ năng cần thiết của nhóm
Để làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, bạn cần phải có hai kỹ năng cơ bản :là kỹ năng
quản lý và kỹ năng tương tác cá nhân.
Một nhóm phải thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức các cuộc họp, quyết định ngân sách, lập
các kế hoạch chiến lược, các mục tiêu và giám sát việc thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện công
việc. Sẽ là điều không tưởng khi hi vọng một cá nhân đảm nhận mọi trách nhiệm quản lý nhóm
mà không có sự hỗ trợ nào từ các thành viên khác. Là một tập hợp các cá nhân khác nhau,
nhóm còn cần phải học các cách ứng xử và các kỹ năng quản lý con người.
Để nhóm có thể phát triển tốt và phát huy tác dụng của nó, bạn có thể tham khảo một số gợi ý
sau đây:
Trước hết, nhóm cần xác định rõ ràng cách thức hoạt động, mục tiêu của nhóm. Phải đưa ra
các quy định của nhóm ví dụ như nếu có thành viên nào không có khả năng hoàn thành nhiệm
vụ đã phân công thì trưởng nhóm có quyền chỉ định thay thế, hoặc họp nhóm để tìm người khác
sẽ làm nhiệm vụ đó; nếu trong nhóm có vướng mắc thì cả nhóm sẽ họp lại để phân tích và cùng
tìm giải pháp hợp lý chứ không phải đổ lỗi hoặc thôi không làm gây ảnh hưởng tới cả tập thể.
Tiếp theo, nhóm cần có những cách tác động khác nhau lên các loại người khác nhau trong
nhóm. Trách nhiệm của trưởng nhóm là khuyến khích các cá nhân ít nói bộc bạch ý kiến của
mình và tham gia vào các cuộc thảo luận và hoạt động của nhóm. Ngược lại, những người sôi
nổi trong nhóm thường có xu thế nổi bật và chiếm ưu thế ở trong các thảo luận nhóm. Trách
nhiệm của trưởng nhóm là theo dõi họ, khuyến khích họ đóng góp ý kiến, đồng thời nhắc nhở
họ phải biết lắng nghe ý kiến người khác.
Mặt khác, nhóm cũng cần có sự phản hồi trong mọi hoạt động của các cá nhân. Mọi sự phê
bình phải mang tính công bằng và khách quan, tập trung vào nhiệm vụ mà họ thực hiện chứ
không phải cá nhân họ. Những sai phạm cần được chỉ ra rõ ràng và kịp thời. Sẽ rất có ích nếu
trưởng nhóm đưa ra sự phản hồi một cách thường xuyên, đặc biệt đối với lỗi lầm, dù là nhỏ
nhất. Điều này sẽ làm giảm đi những tác động tiêu cực của sự sai lầm trước khi mọi việc đã trở
nên quá muộn. Còn với các trường hợp làm việc tốt, trưởng nhóm nên kịp thời khen ngợi và
đánh giá cao. Điều đó sẽ khuyến khích mọi người làm việc tốt hơn.
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Một điều nữa cũng rất cần thiết khi làm việc trong nhóm là chủ động giao tiếp với mọi
người. Giao tiếp là trách nhiệm của cả người nói lẫn người nghe. Người nói phải chủ động tìm
cách diễn đạt ý kiến một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, còn người nghe thì chủ động tìm cách
hiểu đúng ý của người nói và nếu có thắc mắc thì nên hỏi lại kỹ hơn. Tóm lại, cả hai cần đảm
bảo ý kiến sẽ được hiểu một cách đầy đủ và chính xác.
e. Kỹ năng mềm
Cuối cùng, bạn cũng nên để tâm tới việc trau dồi các kỹ năng “mềm”: Kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng quản lý thời gian… Đều là những
kỹ năng rất cần thiết cho cả cuộc sống và công việc của bạn hiện tại cũng như cả tương lai.
Thêm một lưu ý nhỏ, bạn cũng không nên khép mình chỉ học tập và học tập mà thôi. Nếu
bạn có tài lẻ như ca hát, nhảy múa, đá bóng… hãy tìm mọi cơ hội tham gia các buổi giao lưu
thể thao, văn nghệ của trường, lớp hoặc dành thời gian tham dự các hội nhóm trong trường.
Bạn có tin không, nhiều khi các đơn vị nhà nước lại tuyển dụng những cá nhân hát hay, đá
bóng giỏi về để nhằm mục đích nâng cao thành tích thi đua nội bộ của họ đó. Thế nên hãy tận
dụng mọi lợi thế cũng như ưu điểm của mình.
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Phần 2
Phương tiện đi lại
1. Xe máy
Nếu bạn có xe máy, cần tuyệt đối cẩn trọng khi sử dụng xe máy lưu thông trên đường Hà
Nội. Phải nắm chắc luật giao thông. Nếu không biết chắc tuyến đường phải đi, bạn nên nhờ bạn
bè, họ hàng anh chị đã sống ở Hà Nội đi cùng một vài lần. Bạn có thể không biết rằng ở Hà
Nội, cảnh sát giao thông sẽ xuất hiện bất thình lình vì nhiều nguyên nhân. Và mức phạt tại Hà
Nội cho các lỗi thông thường như: Vượt đèn đỏ, rẽ không xi nhan, rẽ phải khi đèn đỏ, không
mang bảo hiểm xe, đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm… đều gấp đôi so với tại các tỉnh thành
khác (trung bình là từ 200-500 ngàn).
Ở Hà Nội, đối tượng lấy trộm xe máy rất nhiều, khi để xe ở ngoài đường hay cổng nhà phải
khóa cẩn thận đầy đủ (khóa càng, khóa đĩa an toàn hơn khóa cổ nhiều). Thường chỉ cần không
tới 5 phút là kẻ trộm đã có thể dắt xe bạn đi.
Khi đi xe máy, bạn nên cẩn thận túi xách, nên quàng vào xe hoặc đeo chéo quanh người
và để lên phía trước mặt để quan sát. Nếu bạn chỉ đeo 1 bên vai sẽ có nhiều kẻ gian giật túi.
Nếu bị giật, ngoài việc mất đồ còn có nguy cơ xảy ra tai nạn. Nếu bạn để sau lưng có thể bị lấy
mất tài sản trong túi.
Hạn chế vừa đi vừa nghe điện thoại, nếu điện thoại của bạn đắt tiền bạn phải đề phòng bị
giật khi đang gọi điện.
Bạn phải đặc biệt lưu ý cảnh giác với xe bus. Một số lái xe bus lái ẩu, xe lại cồng kềnh to
xác, chiếm không gian lớn, rất dễ gây tai nạn.
Nếu bạn chở đồ theo xe, phải chằng buộc thật cẩn thận, chắc chắn. Nếu chở đồ nặng và
cồng kềnh thì phải tránh giờ cao điểm để tránh xảy ra sự cố và đỡ mất thời gian do tắc đường.
2. Xe bus
Nếu bạn đi xe bus phải đề phòng kẻ gian móc túi, sờ soạng, lừa đảo trên xe… Vào các giờ
cao điểm: sáng từ 6 rưỡi đến 9 rưỡi, chiều tối từ 4 rưỡi tới 9 rưỡi, xe bus thường rất đông, bạn
phải hết sức chú ý và cảnh giác đề phòng kẻ gian. Nếu không biết điểm dừng của mình, bạn chỉ
nên hỏi phụ xe hoặc lái xe hoặc những người trông có thể tin tưởng. Khi lên xuống xe bus phải
chú ý đồ đạc đi kèm kẻo quên, lúc bước lên hay bước xuống phải chú ý cửa xe bus kẻo bị kẹp,
chú ý phương tiện đang lưu thông trên đường gần cửa xe bus. Tuân thủ các qui định khi đi xe
bus: Lên cửa trước, xuống cửa sau, xuất trình vé tháng khi lên xe…
Vé xe bus theo ngày là 3000đ/lượt, vé tháng cho sinh viên là 50,000đ/người đi tất cả các
tuyến nội thành. Các điểm bán vé tháng thường là bến xe, trạm trung chuyển xe bus lớn tại Hà
Nội.
Tham khảo danh sách các tuyến xe bus ở phần phụ lục.
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3. Xe đạp
Đi xe đạp rất tiện lợi nếu bạn đi quãng đường ngắn. Tuy nhiên gần đây, trừ các địa điểm
xung quanh trường đại học, cấp 2, cấp 3 thì trên đường khá hiếm cửa hàng sửa xe đạp. Bạn nên
quan sát trên con đường mình hay đi, nhớ các địa điểm sửa xe để khi cần có thể sử dụng. Bạn
cũng phải lưu ý khóa kỹ xe để đề phòng mất cắp.
Ngoài ra bạn cũng nên biết rằng, giao thông ở Hà Nội thường xuyên bị tắc nghẽn vào giờ
cao điểm vì thế nếu cần đi đâu làm việc gì yêu cầu đúng giờ bạn nên bù thời gian dành cho tắc
đường nhé.
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Phần 3
Thuê nhà
Được ở tại ký túc xá là niềm mơ ước của nhiều sinh viên nghèo, nhất là sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn. vì giá rẻ, và có bảo vệ, ban quản lý trông nom tránh các đối tượng tệ nạn rình
rập, dụ dỗ. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện để vào ở trong ký túc xá. Vậy nên
việc tìm được chỗ trọ hợp lý với chi phí phù hợp là điều cực kỳ quan trọng đảm bảo an toàn, an
tâm học tập.
Để thuê được nhà trọ ưng ý, tân sinh viên cần nắm các điều sau đây:
Đặc điểm nhà trọ sinh viên
Nhà trọ sinh viên thường được xây thành từng dãy phòng lợp bằng proximang có diện tích
từ 10-15m2 được phân bố quanh các khu vực có trường đại học. Giá thuê từ 700.000 –
1.200.000/tháng. Tiền điện khoảng 2000-5000 đồng/số, tiền nước sinh hoạt khoảng 50000
đồng/ tháng. Hiện nay có nhiều khu vực chung cư đang được các nhà đầu tư để cho sinh viên
thuê trọ hoặc có những chủ đầu tư xây dựng khu nhà trọ chất lượng cao được xắp xếp giống các
khu KTX sinh viên, có bảo vệ trông coi và giữ xe tháng với giá cả khoảng 1.500.000-2.500.000
đồng/phòng/tháng chưa tính các khoản phụ phí khác. Đối với nhà nguyên căn, vệ sinh khép kín
có giá từ 1.500.000- 2.000.000/tháng, giá điện nước sử dụng cũng tuỳ khu vực.
Các khu trọ tư nhân xa khu vực trung tâm thường có giá cả rẻ hơn, đồng thời các khoản
phụ phí sinh hoạt khác cũng rẻ hơn (kể cả giá chợ như rau cỏ, thịt cá) Các bạn nên cân đối các
điều kiện cần thiết như: phương tiện đi lại, khả năng tài chính, môi trường sinh hoạt tại địa
phương để có thể chọn được những phòng trọ phù hợp
Kinh nghiệm tìm nhà trọ
Thời điểm dễ tìm nhà trọ là vào khoảng thời gian mà các bạn sinh viên nghỉ hè, lúc đó sẽ
có nhiều phòng trống. Các bạn cũng có thể tìm được nhiều phòng đẹp và tiện lợi vào dịp sau
tết vì lúc đó nhiều bạn sinh viên đi thực tập. Những thời điểm thường khó tìm nhà là vào những
tháng đầu năm học, những tháng mùa ôn thi của sinh viên. Các bạn nên hạn chế tìm nhà trọ qua
các trung tâm môi giới nhà đất vì chi phí dịch vụ thường cao và các thông tin họ quảng cáo
thường không trung thực, đúng đắn. Tốt nhất là bạn nên nhờ bạn bè và người quen tìm hộ ở
những khu vực bạn cần tìm theo mức giá và nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể hỏi thăm những
người bán tạp hoá, bán hàng nước ở khu vực trường đại học hoặc khu bạn cần tìm. Khi tìm nhà
cần chú ý hỏi thăm kỹ các thông tin liên quan như tình hình an ninh (hỏi trực tiếp các bạn đang
thuê ở khu đó) giá cả, thói quen sinh họat của chủ nhà, quy định của nơi ở. Nên rủ thêm bạn bè
cùng trọ để giảm chi phí sinh hoạt, hỗ trợ nhau trong học tập và sinh hoạt. Bạn cũng nên chú ý
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các vấn đề khác như có được để xe máy hay không, có được nấu nướng hay không vì nhiều
phòng ở chung với chủ họ không cho phép nấu nướng.
Những lưu ý khi ở trọ:
• Ngay từ đầu, cần trao đổi với chủ nhà trọ, yêu cầu họ làm hợp đồng với các điều
khoản mà đôi bên cùng thoả thuận để đảm bảo quyền lợi.
• Khi chuyển đến nhà trọ bạn phải đăng ký tạm trú, tạm vắng với công an khu vực
và phường xã
• Có thái độ tôn trọng lễ phép với chủ nhà. Hoà đồng giúp đỡ các bạn cùng trọ .
• Thực hiện đúng những quy định nơi ở trọ: giờ giấc đi lại, quy định tiếp khách,
tránh tụ tập ồn ào, đưa bạn bè về ngủ qua đêm phải xin phép chủ nhà, thời hạn trả
tiền nhà, khi có việc đi vằng đột xuất phải báo với chủ nhà.
• Giữ gìn tài sản chung, tiết kiệm điện nước, có ý thức phòng chống cháy nổ, giữ
gìn an ninh trật tự trong khu trọ
• Có ý thức xây dựng và bảo vệ trật tự an ninh, quan hệ tốt với nhân dân khu vực ở
trọ
• Khi bạn đi đâu xa nhà trọ thời gian dài từ vài ngày trở lên (ví dụ nghỉ lễ, nghỉ
tết…) nếu có đồ đạc có giá trị bạn nên đem tới nhà người quen, bạn bè gửi, hoặc
bí nhất là bạn gửi tạm ở tiệm cầm đồ, sau đó khi lên thì mang tiền chuộc lại. Đã
có rất nhiều trường hợp, các bạn sinh viên nghỉ lễ xong lên học tiếp thì phát hiện
phòng trọ của mình đã mất sạch đồ đạc có giá trị thậm chí mất luôn cả quần áo,
bát đĩa…
Bạn phải luôn cảnh giác trước các trò lừa đảo có thể gặp như:
• Giả danh các cơ quan chức năng đòi kiểm tra chỗ ở của bạn và trong lúc kiểm tra
thì đánh cắp tài sản tiền bạc của bạn. Trong trường hợp này bạn yêu cầu xuất trình
giấy tờ hoặc liên lạc với chủ nhà nhờ xác minh.
• Các chiêu lừa đảo khuyến mại (lợi dụng lòng tham của mọi người). Ví dụ xin tên
để tặng dầu gội, sữa rửa mặt…
• Giả danh bạn bè, người quen để mượn đồ, vay tiền…
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Phần 4
Bạn bè
Bí quyết xây dựng tình bạn thời sinh viên
Xa gia đình, vừa mới nhập học, nên các tân sinh viên thường hay suy nghĩ về các mối quan
hệ mới, nhất là “tình bạn”. Hiện tại, hẳn bạn sinh viên năm 1 nào cũng đã tìm được cho mình
vài người bạn phù hợp để trò chuyện, tâm sự.
Trong môi trường đại học, bạn không thể sống đơn độc, vì phải thường xuyên tham gia các
hoạt động tập thể (những buổi thảo luận, thuyết trình, làm bài tập theo nhóm v.v…). Không
khó để kết giao bạn bè, nhưng không dễ để duy trì được một tình bạn tốt đẹp. Mặt khác, do
chưa hiểu nhau nhiều, và cũng đã ít vô tư hơn so với thời học sinh, nên đôi khi việc vun đắp
tình bạn là một điều nan giải, vì không phải ai cũng hiểu được thiện chí của mình.
Do vậy, muốn nghiêm túc xây dựng tình bạn, các “tân sinh viên” nên tuân theo những quy
tắc sau:
•

Không nên phân biệt nguồn gốc
Sinh viên trong lớp đến từ mọi miền đất nước, do vậy việc không lắng nghe được
giọng của nhau hay không phù hợp trong một số quan điểm là chuyện đương
nhiên. Dù vậy, không được chê bai nguồn gốc của nhau và tự cho rằng quê hương
mình mới tuyệt vời nhất. Ai cũng có quyền tự hào về xuất xứ của mình, nhưng
đồng thời cũng phải biết tôn trọng và lắng nghe nhau nữa.

•

Hòa nhập không được thì hãy cố thích nghi
Có bạn nói: “Thấy mấy bạn thành phố có vẻ như cái gì cũng biết, từ cách
thuyết trình rất tự tin cho đến kĩ năng lướt web tìm tài liệu, trong khi hiện tại địa
chỉ mail của mình còn chưa có, cách học cũng máy móc, mình cảm thấy lạc lõng
và sợ bị bỏ xa”.
Theo kinh nghiệm của các sinh viên trước, nếu bạn không thể hòa nhập,
bạn phải cố thích nghi với môi trường. Đành rằng không thể thay đổi được ngay,
nhưng chỉ cần bạn có thiện chí, biết cố gắng học hỏi, vượt qua khó khăn, thì vài
tháng sau, bạn sẽ thuần thục các kĩ năng cần có với sự giúp đỡ của bạn bè.
Tuy nhiên, nếu cần sự giúp đỡ, chỉ nên hỏi các bạn khác vào những thời
điểm hợp lý (khi đã hết giờ học, khi bạn rỗi rãi…). Một số bạn sinh viên than
phiền rằng họ rất khó chịu khi bị “những người bạn mới” hỏi vài câu “chẳng biết
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trả lời kiểu gì”, ví dụ: “Bạn ơi, muốn vào web thì làm sao? Xài Word thì xài thế
nào?”. Đôi khi những câu hỏi như thế rất dễ khiến người khác bực dọc khi họ
đang bận. Thay vào đó bạn có thể đề nghị giúp đỡ như: “Hôm nào bạn rảnh chỉ
mình vào web tìm kiếm tài liệu với sử dụng Word nhé!”
Ngoài ra, cần tránh tự ti mặc cảm. Bạn càng khép mình, thì bạn càng bị bỏ
lỡ nhiều cơ hội giao lưu với những người bạn thú vị.
Càng thích nghi sớm bạn càng cảm thấy tự tin hơn và thấy thoải mái hơn
trong cả cuộc sống cũng như học tập.
•

Tránh bác bỏ ý kiến người khác một cách quả quyết
Chính vì là sinh viên mới, xa nhà, đến từ những vùng miền khác nhau, với
hoàn cảnh gia đình khác nhau , nên khi tụm lại, mọi người sẽ có rất nhiều chuyện
để nói, để chia xẻ. Trong quá trình trò chuyện, bạn nên hạn chế kể lể về bản thân
quá mức hoặc bác bỏ ý kiến của người khác, khư khư giữ quan điểm của riêng
mình. Những người bạn mới sẽ nghĩ thầm: “Người này tự kiêu quá”.
Khi có điều gì không trùng quan điểm, nhưng bạn chưa chắc về điều đó,
hãy im lặng. Có đôi khi những hành động và lời nói không kịp suy nghĩ chín chắn
sẽ gây ra hậu quả to lớn mà bạn muốn sửa chữa cũng rất khó.
Trong khi nói chuyện, nếu còn có những ý kiến khác nhau thì nên tránh để
bị rơi vào tình huống cãi cố, cãi lấy được. Nhiều khi im tiếng trước lại hiệu quả
hơn cãi cố.

•

Không thể hiện bản thân thái quá
Bạn có thể tự tin, hoạt bát, giao tiếp tốt, hát hay, giọng đẹp, năng động, cá
tính, nhưng bạn không nên thể hiện tất cả những điều đó đồng loạt hay tạo ấn
tượng để làm mình trở nên quá nổi bật. Một số bạn, vào đầu năm thường gây ấn
tượng mạnh bởi sự tự tin quá đà, có đôi khi họ cố thể hiện như thể họ là tuyệt
nhất, là giỏi giang nhất. Điều đó không hay. Chỉ nên bộc lộ một cách hợp lý, đúng
mực trong điều kiện cụ thể, hoàn cảnh thích hợp. Đôi khi những tình huống thể
hiện ngẫu nhiên lại khiến mọi người yêu mến bạn hơn.
Tránh ăn mặc “quá khác so với thời học sinh”. Điều đó dễ tạo khoảng cách
so với bạn bè.

•

Chọn những người bạn cùng sở trường
Tính bạn hòa đồng, vui tươi, hãy tìm những người bạn cởi mở như bạn. Còn với
những ai chững chạc, thì hãy tìm những người “cùng chung chí hướng” với mình.
Khi được đồng cảm, bạn sẽ thấy tự tin và ấm áp hơn khi gặp nhiều vấn đề phát
sinh trong môi trường mới.
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•

Giao lưu
Hãy cùng đi ăn, cùng trò chuyện và tán gẫu, hay đi tham gia một buổi học
kĩ năng sống chẳng hạn. Nếu đã có những người bạn mới, mà họ rủ đi ăn cũng lắc
đầu, rủ đi tham gia tình nguyện cũng từ chối, thì tình bạn ấy sẽ chỉ kéo dài trong
một thời gian ngắn mà thôi. Việc có được một tình bạn tốt và bền vững hay
không, tùy thuộc vào chính bản thân bạn. Chỉ cần bạn mở lòng, sống tốt, hay cười,
thường xuyên giúp đỡ bạn bè…, thì chẳng ai khước từ một người đáng yêu như
bạn.
Một tình bạn đẹp sẽ là hành trang quí giá của bạn trong suốt thời gian học
và cả khi bước vào đời sau khi ra trường.

Tình yêu sinh viên
Trong môi trường xa nhà thiếu thốn tình cảm và vượt khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ cũng như
trong quá trình trưởng thành của bạn nhất là ở lứa tuổi sinh viên, thật không có gì lạ nếu bạn
cảm thấy cảm mến một người bạn khác giới. Đó có thể gọi là tình yêu. Tuy nhiên đó có phải là
tình yêu chân chính hay không thì bạn cần thời gian trải nghiệm mới biết được. Nếu bạn tự
khẳng định rằng mình không cần một tình yêu chân chính thì bạn không cần phải đọc phần này.
Thông thường, các bạn hay được nghe thông qua văn thơ hay các truyện tình cảm lâm ly bi đát:
yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao
giờ nói lời hối tiếc… Để được khẳng định tình yêu của mình, bạn có thể sẵn sàng chỉ vì các
hành động lãng mạn, các lời hứa hão huyền… mà cãi lời cha mẹ, nói dối thầy cô, mặc kệ lời
khuyên bạn bè, bỏ qua dư luận xã hội… chỉ để chứng tỏ và thể hiện tình yêu của mình không gì
chia cắt được.
Nhưng thực tế tình yêu chân chính không phải mù quáng như thế.
Yêu là quá trình phát triển cảm xúc, và đặc biệt là sự tìm hiểu, chọn lựa cần thiết đối với người
bạn yêu. Lý trí cần cho tình yêu cũng như trái tim vậy. Người nào nói với bạn tình yêu không
cần lý trí, ấy là bởi vì người đó chẳng có tí trí óc nào hoặc là muốn nhân danh tình yêu để yêu
cầu bạn làm những việc có lợi cho người đó chứ không quan tâm tới suy nghĩ và ước mong của
bạn một chút nào. Tình yêu bắt buộc phải đến từ hai phía nếu không thì sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Có một số vấn đề mà bạn cần phải làm rõ ràng
- Anh/ cô ấy nói yêu mình nhất, sẵn sàng làm mọi thứ vì mình: Sai và giả tạo. Người yêu bạn
nhất không ai khác là cha mẹ bạn. Những người đã yêu thương chăm sóc cho bạn từ khi bạn
chào đời cho tới gần hai chục năm nay và chưa bao giờ đòi hỏi bạn điều gì ngoài những điều họ
thấy tốt cho bạn. Nếu người yêu bạn bảo bạn phải lừa dối cha mẹ, phải chống lại cha mẹ thì đó
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hoàn toàn không phải là người bạn có thể tin tưởng. Nếu sẵn sàng làm mọi thứ vì mình thì hãy
sẵn sàng thuyết phục bố mẹ mình, sẵn sàng học tập và làm việc cật lực để chứng tỏ cho bố mẹ
mình và mình thấy tin tưởng vào tương lai hạnh phúc với người ta chứ, hay là chỉ nói suông
chứ chẳng làm gì cả, hoặc chỉ làm được những việc lãng mạn nhỏ bé nhất thời thôi.
- Anh/ cô ấy nói sẽ chết nếu không được yêu mình hoặc không thể sống nổi nếu thiếu mình:
Sai. Người ta không sống nổi và chỉ chết vì đói, vì khát, vì thiếu oxy, vì tai nạn, vì bị đâm, vì
bị bệnh… chứ không ai chết vì không được yêu cả, chỉ có tự tìm đến cái chết vì không được
yêu thì đó là biểu hiện của sự hèn kém, bất lực, mù quáng, thiếu ý chí, thiếu tư duy tích cực,
không biết coi trọng bản thân và bậc sinh thành.
Các vấn đề cần lưu ý khi yêu trong thời sinh viên cho hai phái
Đối với phái nữ: Bạn có thể dễ dàng thấy siêu lòng khi anh ấy mang hoa tới cổng nhà bạn, tặng
bạn chiếc bánh gato đầy kem, con gấu bông thật xinh và nói những lời thật tình tứ, hát và đàn
thật hay những bài tình ca nồng nàn, đưa bạn đi ăn uống những món thật ngon, dẫn bạn đi dạo
ven hồ thật lãng mạn… nhưng bạn có bao giờ thắc mắc đằng sau những thứ đó là gì không?
Nếu anh ấy vẫn phải xin tiền bố mẹ để chu cấp cho việc học hành, nhưng lại thường xuyên bỏ
học, thi lại, ham chơi game, ham cá độ, bóng bánh, nhậu nhẹt, không có chí hướng… thì có
đáng để bạn yêu hay không?
Đối với phái nam: Bạn là phái mạnh nên hầu hết bạn là người quyết định tấn công cô nàng bạn
thích vào lúc nào mà bạn muốn (còn trong trường hợp bạn giấu kín trong lòng chỉ dám nhìn cô
ấy từ xa thôi thì không phải nói nữa nhé). Bạn phải hiểu là yêu đương sẽ chiếm nhiều thời gian
và công sức của bạn, chẳng cô gái nào gật đầu ngay lần tỏ tình đầu tiên cả. Đó phải là một quá
trình chinh phục khá gian nan. Bạn có thể tốn kém thời gian, tiền bạc để chiếm cảm tình của
nàng. Dù là sinh viên nghèo, nhưng tối thiểu những dịp lễ tết, 20/10, 8/3, 14/2, Noel, năm mới,
sinh nhật nàng thậm chí là kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau bạn cũng đều cần có phần quà cho
nàng, đôi khi là cho cả những người xung quanh nàng nữa và đương nhiên không thể thiếu
những món quà bất ngờ vào những dịp không đặc biệt gì rồi. Khi mới chinh phục thì hầu hết
các cuộc đi chơi của hai đứa bạn sẽ là người chủ chi. Nếu bạn không chuẩn bị sẵn có thể cuối
tháng bạn chỉ có thể ăn mỳ tôm thôi đấy.
Sau đó nếu cô ấy chính thức thành người yêu của bạn rồi thì cô ấy có sẵn sàng chia sẻ gian khổ,
vất vả với bạn không hay cô ấy chỉ biết đòi hỏi các hành động lãng mạn của bạn như thời kỳ
mới chinh phục? Cô ấy có biết chăm sóc bạn khi bạn ốm đau, có biết nấu ăn, có biết quan tâm,
hỏi han, có tấm lòng nhân ái, biết đồng cảm, biết lắng nghe, biết cố gắng vươn lên trong cuộc
sống, có ước mơ hoài bão, có nỗ lực học tập và làm việc… hay chỉ biết chưng diện, điệu đà?
Vấn đề sống thử
Gọi là sống thử nhưng bản chất là sống thật 100% đấy, không có chuyện chỉ là “thử” thôi đâu!
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Bạn thường được thuyết phục với lý lẽ là: Đằng nào chúng ta chả cưới nhau, sống thử để tiết
kiệm chi phí, để chăm sóc cho nhau được nhiều hơn… Vậy hãy phân tích đằng sau những câu
nói đó là gì nhé!
- Đằng nào chúng ta chả cưới nhau: Nếu đúng là 2 bạn có ý định cưới nhau thật thì phải về nhà
nhau giới thiệu với bố mẹ hai bên và nói rõ ràng nguyện vọng cùng kế hoạch sẽ cưới nhau khi
nào đồng thời trình bày luôn ý định sống thử. Nếu bạn không có ý định làm thế thì tình yêu vẫn
chỉ là tình yêu bí mật không được danh chính ngôn thuận, điều này rất thiệt thòi cho các bạn
gái. Bạn trai có thể lý luận là sợ bố mẹ phản đối nhưng sự thực thì bố mẹ chỉ phản đối khi bạn
trai không chứng tỏ được ý định nghiêm túc của mình. Một người đàn ông bản lĩnh sẽ hiểu rõ
và sẵn sàng đối mặt cũng như chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.
- Sống thử để tiết kiệm chi phí: Thực tế là chi phí sẽ tăng thêm thậm chí bị khủng hoảng tài
chính sau một thời gian sống thử. Bạn gái sẽ có xu hướng nấu thật ngon, nhiều món hấp dẫn để
chiều cái bụng của bạn trai, tình yêu đi qua cái dạ dày mà. Trước đây, nếu hết tiền bạn sẵn sàng
mua một thùng mì tôm và chấp nhận ăn cho tới khi có chi viện từ nhà, nhưng bây giờ thì điều
đó là không thể. Không chỉ có thế, hàng loạt chi phí sẽ phát sinh mà bạn không thể kiểm soát
nổi hoặc thấy bức xúc tại sao mình lại bị kiểm soát, trước đây tiền mình mình tiêu, mình thích
làm gì thì làm, giờ lại phải mang ra thảo luận bàn bạc xem có nên tiêu hay không? Bạn gái sẽ
thấy bạn trai tiêu tốn quá nhiều tiền vào những trò vô bổ như nhậu nhẹt, chơi game… Bạn trai
sẽ thấy thật phiền phức khi bạn gái lúc nào cũng tìm cách kiểm soát và chỉ trích cách tiêu tiền
của mình, thậm chí sẽ có những bất đồng, xô xát, cãi vã khi cả 2 cùng hết tiền.
- Sống thử để chăm sóc cho nhau được nhiều hơn: Bạn gái sẽ có xu hướng thể hiện mình là một
người “vợ” đảm đang chăm sóc “chồng” hết mực. Giặt đồ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… bạn sẽ
làm với một niềm hứng khởi tưởng như vô biên. Ban đầu, dường như chuyện này chẳng ảnh
hưởng gì, 2 bạn sẽ rất vui vẻ làm những việc này cùng nhau, bạn gái thật hạnh phúc vì được tự
tay chăm sóc cho người yêu, bạn trai cũng hạnh phúc không kém khi ngày ngày được ở bên cô
gái xinh xắn chăm sóc mình hết mực và không ngần ngại làm những gì cô ấy muốn. Nhưng sau
đó bạn gái sẽ thấy quá tải và so sánh trong khi mình đi học về mệt phờ người phải lao vào nấu
nướng, giặt giũ còn anh ấy – người yêu lý tưởng – người chồng tương lai bạn hằng ao ước – lại
sẵn sàng vứt quần áo ngổn ngang rồi chạy đi đá banh. Bạn trai thì cảm thấy thật vớ vẩn khi tốn
thời gian ngồi nhặt rau cùng bạn gái hay bị bạn gái sai đi mua trái chanh, trái ớt mà bạn gái
quên lúc đi chợ, đàn ông ai lại làm những việc như thế!!
- Vấn đề an toàn tình dục khi sống thử: Các bạn cần phải biết cách phòng tránh thai cùng các
bệnh lây qua đường tình dục. Bạn trai cần có ý thức bảo vệ bạn gái để tránh những hậu quả
đáng tiếc như phải nạo phá thai, vô sinh. Bạn gái cũng cần có ý thức tự bảo vệ mình, vì phần
thiệt thòi của phái nữ rất lớn khi có sự cố xảy ra. Bạn cũng cần phải biết ở nhiều nơi trên thế
giới nạo thai là tội ác mang đến những đau đớn vô vàn về cả thể xác và tinh thần.
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Phần 5
Làm thêm
Là sinh viên, chúng ta ai cũng có một trăn trở đó là có nên đi làm thêm khi đang ngồi trên
ghế nhà trường hay chỉ tập trung học hành cho tốt rồi sau này mới nghĩ tới việc xin việc? Thực
tế đã chứng tỏ, nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao các bạn có kinh nghiệm làm việc hơn là các
bạn chỉ có kiến thức trong sách vở. Nhưng vấn đề quan trọng là lựa chọn công việc part-time
nào vừa phù hợp với thời gian học và phù hợp với năng lực của bản thân, nếu tốt hơn nữa thì là
công việc có thể ứng dụng được các kiến thức của ngành học.
Mới bước vào ngưỡng cửa trường đại học, bạn nên dành ít nhất nửa học kỳ đầu để làm quen
với môi trường và cách học đại học, sau đó hãy bắt đầu tìm các công việc đi làm thêm.
Việc đi làm sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều: ngoài việc học hỏi thêm những kinh nghiệm
sống các bạn còn giúp đỡ được gia đình một khoản chi đáng kể cho việc học và sinh hoạt của
các bạn. Khi đi làm, các bạn sẽ mở rộng được các mối quan hệ, đồng thời môi trường làm việc
thực tế sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn rất nhiều cả về nhân cách, bản lĩnh và trí tuệ.
Một điều nữa, là khi đi làm thêm chúng ta sẽ dần định hướng được công việc mà chúng ta
yêu thích và sẽ làm sau khi ra trường, chứ cứ đợi đến năm 4 hay(năm 5) mới xác định cho mình
định hướng nghề nghiệp thì sẽ là quá muộn và lãng phí thời gian tuổi trẻ. Mà có thể ngay từ
năm đầu tiên bạn cũng cần nên suy nghĩ về điều này để có sự chuẩn bị phù hợp về: kiến thức
chuyên môn, tiếng Anh, luyện test, hoạt động xã hội, các khóa training hay workshop mà bạn
đã được tham gia...
Các việc sinh viên có thể làm:
• Gia sư:
Đây là công việc đầu tiên các bạn sinh viên nghĩ đến khi định đi làm thêm. Bởi nó
khá gần gũi với những điều kiện của bạn. Gia sư luôn là lựa chọn phù hợp của các
bạn sinh viên nhưng lại chủ yếu là cho các bạn sinh viên năm đầu.
Thu nhập thì tùy vào số giờ dạy mà thường cũng không quá cao.
Bạn lưu ý không nên tìm việc tại các trung tâm tư nhân vì họ có thể thu phí của
bạn thường là nửa tháng lương đầu tiên. Đó là nếu may mắn bạn có việc, còn
không bạn có thể mất phí mà cũng không có việc để làm.
Bạn nên tìm việc gia sư ở những trung tâm tin cậy của đoàn trường hoặc đã có
tiếng nhiều năm hoặc được giới thiệu bởi các anh chị khóa trên.
Rủi ro khi đi làm gia sư là: Bị quỵt tiền công, bị thay đổi tiền công so với số tiền
ban đầu đã được thỏa thuận, công việc thường bị gián đoạn vì nhiều lý do từ phía
gia chủ.
•

Làm nghiên cứu thị trường:
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Công việc này cũng được khá nhiều bạn sinh viên ưa thích, nhất là các bạn sv
năng động, nhạy bén . Hiện tại có rất nhiều công ty như Uni, TNS, FTA.., làm
trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và đội ngũ nhân viên đắc lực của họ có đến
80% là các bạn sinh viên. Ngoài các kỹ năng mềm các bạn sinh viên có được, các
bạn cũng có 1 nguồn thu nhập kha khá (số tiền công ty trả thường dao động trong
khoảng 70-100K/bài phỏng vấn)
•

Tiếp thị sản phẩm
Công việc này cũng thu hút khá nhiều các bạn sinh viên tham gia, nhưng cũng có
muôn vàn câu chuyện cũng như nỗi nhọc nhằn khi tham gia công việc này. Ngoài
sự nhiệt tình, nhanh nhẹn thì đôi khi ngoại hình cũng phải xét đến khi tham gia
công việc này.
Môi trường làm việc thì cũng khá đa dạng, từ các đại lý tạp hóa, siêu thị, các địa
điểm công cộng hay có khi là cả các nhà hàng ăn uống ,các bar, hay club. Do vậy
là lương thu nhập cũng tính theo ca, giờ làm việc, hay với chỉ tiêu sản phẩm bán
được hàng ngày.
Khó khăn lớn nhất với các bạn sv khi tham gia công việc này mà theo nhiều bạn
sinh viên tâm sự lại là ở sự đánh giá của gia đình và mọi người. Nhiều khi bạn
đang bán thuốc lá, bia ở một quán ăn nếu bị người quen nhìn thấy bạn sẽ thấy
ngượng và ngại.
Công việc này yêu cầu bạn phải chịu áp lực khá lớn từ doanh số, từ các nhân viên
cùng làm, từ các đối thủ cạnh tranh, và đôi khi từ khách hàng nữa.

•

Kinh doanh đa cấp
Ở đây không bàn đến cái tốt xấu của kinh doanh đa cấp và chỉ nói về sinh viên với
công việc này. Đây cũng là 1 công việc mà các bạn sinh viên tham gia cũng nhiều,
hơn nữa luôn là do người quen giới thiệu nên các bạn luôn cảm thấy dễ hòa đồng.
Khi làm việc thời gian không bắt buộc mà sức ép ban đầu là không có nên đây
cũng là ưu tiên lựa chọn của nhiều sinh viên. Nhưng có lẽ sự cảm nhận ban đầu về
công việc là dễ của các bạn sinh viên sẽ sớm bị gạt bỏ. Thay vào đó có thể bạn sẽ
cảm thấy như bị lừa, và nhiều hậu quả khác khi tham gia môi trường này. Nếu lựa
chọn lĩnh vực này bạn nên chọn các dòng sản phẩm đã được tín nhiệm như
Oriflame, Ohui… Muốn kinh doanh sản phẩm này bạn cần nộp một số tiền
khoảng 200 ngàn và sau đó sẽ được phát catalogue sản phẩm và chào bán. Bạn sẽ
được chiết khấu tới 50% giá sản phẩm trên catalogue. Còn tuyệt đối bạn không
nên dính vào các dòng sản phẩm đòi bạn phải mua với giá từ vài triệu trở lên.
Nhiều khả năng sau đó bạn sẽ thấy hối hận. Công việc này đòi hỏi bạn phải có
mối quan hệ rộng và nhanh nhẹn, khéo nói.

•

Update web
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Nhiều bạn sinh viên thích online và có khi online cả ngày nên đây cũng là công
việc có trong sự lựa chọn của nhiều bạn, nhất là khi bạn có thể làm việc tại nhà.
Công việc này là các bạn update những sản phẩm lên trang web của công ty, thu
nhập thì được tính theo số lượng các sản phẩm bạn up được, tùy vào tính chất và
độ khó của công việc mà bạn được trả tương xứng. Công việc này đòi hỏi bạn
phải có chút kiến thức về IT và về đồ họa.
•

Promotion Girl, Promotion Boy
Đây là công việc đòi hỏi ngoại hình. Và lương của công việc này cũng khá hấp
dẫn.
Thông thường nữ yêu cầu cao trên 1,6m. Nam cao trên 1,7m. Khuôn mặt ưa nhìn.
Bạn sẽ thường được thuê tại hội trợ, triển lãm hoặc các roadshow quảng bá sản
phẩm. Công việc là mặc đẹp, có thể có đồng phục, với một số người chưa quen sẽ
thấy hơi hở hang :P và đứng cạnh gian hàng hoặc sản phẩm của mình, có khách
hỏi thì giới thiệu cho khách.
Tùy tên tuổi của hãng và chi phí của hãng cho khâu này mà bạn được hưởng
lương từ 100 ngàn tới 300 ngàn thậm chí 500 ngàn một ngày.

•

Nhân viên bán hàng
Thông dụng nhất là thời trang thì bạn nên chọn các hãng có tên tuổi, có uy tín hơn
là các cửa hiệu nhỏ lẻ. Vì làm việc với các hãng lớn bạn được đảm bảo hơn về
quyền lợi, ít có khả năng bị quỵt tiền công. Ngoài ra bạn sẽ ít gặp rủi ro hơn trong
quá trình bán hàng. Vì các hãng lớn cửa hàng lớn đội ngũ nhân viên nhiều, có
camera hoặc có bảo vệ chặt chẽ sẽ hạn chế được trộm cắp. Nếu bán tại cửa hàng
nhỏ bạn phải hết sức cẩn thận khi có vài người khách vào mua cùng 1 lúc, nếu
không có thể sẽ bị mất hàng, mất tiền và phải đền bù cho chủ. Bạn cũng phải cân
nhắc lựa chọn người chủ của cửa hàng, nếu thấy khó tin tưởng thì không nên làm.
Vì đã có nhiều trường hợp chủ cửa hàng lừa bạn là mất mát hàng hóa và bạn phải
đền bằng tiền lương của bạn.
Bạn cũng có thể chọn bán hàng theo ca tại các siêu thị tiêu dùng, siêu thị điện
máy, siêu thị điện thoại di động, siêu thị máy tính… nó cũng giúp bạn có thêm
nhiều kiến thức về sản phẩm và về không gian sắp xếp, tổ chức, quảng cáo của
siêu thị.

•

Nhân viên phục vụ tại các quán ăn uống
Nên chọn các quán cà phê vì đối tượng vào các quán này thường lịch sự, điềm
đạm và nhã nhặn hơn. Nếu lựa chọn hàng ăn hoặc hàng nhậu bạn phải cẩn thận
với các vị khách say xỉn có thể làm những hành động không tốt với bạn. Nếu lựa
chọn các quán bar bạn có thể có lương nhiều hơn so với các quán khác tuy nhiên
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công việc này khá áp lực nếu quán bar không thuộc dạng yên tĩnh mà để chơi
nhạc nhảy.
Lựa chọn tối ưu là bạn nên chọn các quán hàng văn minh lịch sự và ít phục vụ
rượu trong quán chẳng hạn như Trà đạo, thức ăn nhanh, lẩu băng chuyền (KFC,
pizza, lotte, phở 24,...)
•

Các việc bán thời gian theo mùa
Mùa thu: Hàng năm vào trước lễ Trung thu các hãng bánh đều cần tuyển nhân
viên bán hàng thời vụ (khoảng 1-2 tháng). Đây là thời điểm nghỉ hè nên rất thuận
lợi nếu bạn nhận công việc này. Thu nhập từ công việc này giao động từ 3-5
triệu/tháng tùy doanh số.
Mùa Giáng sinh: Trước dịp lễ giáng sinh và năm mới, nhiều nhãn hàng sẽ tổ chức
quảng bá thương hiệu, bán hàng giảm giá, đây cũng là dịp để bạn tìm kiếm các
công việc làm thêm như dựng rạp, thiết kế gian hàng, sắp xếp trưng bày hàng hóa,
đóng giả ông già noel^^.
Mùa Tết: Giáp Tết sẽ có vô vàn các công việc thời vụ phát sinh như dọn nhà,
trang trí cửa hàng, nhà cửa, bán hàng ngắn hạn… thậm chí trong dịp Tết có nhiều
gia đình thuê sinh viên tới ở để trông nhà trong thời gian họ về quê (công việc này
nhàn hạ, lương cao, nhưng có thể bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng và nhớ gia
đình lắm đó)
Mùa cưới: Vào mùa cưới tầm từ tháng 9 đến tháng 4 âm lịch các bạn sinh viên có
thể họp nhóm với nhau làm thành đội đỡ tráp thuê cho cô dâu chú rể. Trung bình
một đội cần từ 5 nam 5 nữ đến 9 nam 9 nữ tùy yêu cầu nhà chủ. Công việc này
cũng khá đơn giản chỉ yêu cầu bạn phải trung thực, tươi vui và phải chịu tiếng là
“mất duyên” nhé! Thu nhập từ công việc này bao gồm tiền công (khoảng 1-300
ngàn/người tùy vào địa điểm phục vụ, nếu ở trong thành phố thì thấp hơn, còn nếu
đi ngoại tỉnh thì cao hơn)

•

•

Nếu tiếng Anh của bạn tốt bạn có thể nhận dịch tài liệu, nhận dịch sách, cộng tác
với các nhà xuất bản như Alpha book, First New, hoặc thậm chí dịch phim cho
đài truyền hình…
Nếu bạn chỉ cần một công việc để có thể tự tin sau này bạn có thể xin thực tập tại
các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Thực tập thì nhiều khi sẽ không được
lương, nhưng bạn sẽ có rất rất nhiều kinh nghiệm đấy. Đôi khi bạn còn có thể
được cho đi nhiều nơi trên thế giới nữa. Nếu bạn làm tốt, tổ chức đó có thể nhận
bạn vào làm khi ra trường. Tuy nhiên nhiều tổ chức sẽ yêu cầu trình độ tiếng Anh
giỏi.
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•

•

Nhân viên trực tổng đài Mobifone, Vinaphone, Vietel…: Nếu bạn có thể chịu
được áp lực làm theo ca và có thể kiên nhẫn nghe than phiền của khách hàng bạn
có thể làm công việc này. Thu nhập từ 2-3 triệu/tháng. Các đơn vị thường xuyên
tuyển dụng là Hoa Sao, Minh Phúc. Hầu như tháng nào cũng có đợt tuyển dụng.
Yêu cầu quan trọng nhất của việc này là không nói giọng địa phương quá nặng
hoặc nói ngọng. Nếu bạn ở tỉnh thành khác thì bạn nên tập luyện giọng nói, điều
này cũng rất có ích cho bạn sau này. Khi tuyển dụng nhà tuyển dụng có thể chấp
nhận cả các ứng viên nói ngọng hoặc giọng địa phương nhưng có quyết tâm sửa
chữa.
Nhân viên partime tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ: Nhiều trung tâm cần
tuyển sinh viên làm partime để tư vấn tuyển sinh, theo dõi lớp học... Công việc
đòi hỏi sự nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo, khéo nói… Thu nhập cũng tương đối
phù hợp với sinh viên. Bật mí là Trung Tâm TiengAnh.com.vn thường xuyên
tuyển dụng các vị trí partime rất phù hợp cho các bạn sinh viên năng động và sáng
tạo. Bạn có thể xem thêm tại phần phụ lục nhé!

Các lưu ý khi tìm việc làm thêm
Nhiều bạn chưa có kinh nghiệm và mối quan hệ thường tìm việc qua các trung tâm môi giới.
Tuy nhiên, hầu hết các trung tâm môi giới đều hoạt động vì mục đích trục lợi ngắn hạn, đánh
vào nhu cầu tìm việc của sinh viên nên gần như rất khó tin tưởng. Bây giờ họ cũng đưa ra rất
nhiều chiêu thức mới, họ quảng cáo là làm ca 2 tiếng đứng phát quà cho các hãng nổi tiếng với
địa điểm do các bạn tự chọn với mức thu nhập rất cao 160k -180k/1ca. Một ngày bạn có thể
làm nhiều ca, nghe thế không thấy hấp dẫn mới lạ. Nhưng khi đi làm rồi, công việc nặng nhọc
đến mức bạn không thể tưởng tượng được, bạn tự mệt mỏi rồi phải nghỉ, như vậy là bạn phá
hợp đồng và tất nhiên mất luôn tiền đặt cọc lúc ban đầu.
Bạn nên tự đọc trên báo Mua bán báo giấy hoặc báo mạng, hoặc tìm trên mạng những công
viêc làm thêm mình thấy phù hợp, sau đó có thể đến tận nơi để xem công việc thế nào. Nếu
thấy có dấu hiệu lừa đảo là chạy ngay :D. Tuy phải đi lại nhiều một chút nhưng tại an toàn hơn
nhiều.
Vấn đề tiếp theo là cân bằng giữa thời gian làm thêm và thời gian dành cho học tập hoặc nếu
bạn thực sự rất khó khăn về mặt tài chính. Nếu bạn không cân bằng được bạn sẽ có nhiều khả
năng phải thi lại, đúp, nợ môn hoặc không lấy được bằng khi ra trường.
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Phần 6
Kỹ năng sống độc lập
Đầu tiên, bạn hãy học cách làm quen với cảm giác nhớ nhà. Hãy kết thân với những người
bạn cùng hoàn cảnh để chia sẻ động viên nhau.
Hãy học cho mình cách chi tiêu cực kỳ hợp lý. Quản lý tiền bạc tốt sẽ giúp bạn rất nhiều
không chỉ trong cuộc sống sinh viên mà cả khi bạn ra trường đi làm. Sống trong thành phố, mọi
thứ đều đắt đỏ, mua cái gì bạn phải cân nhắc hết sức là có nên mua không, có cần gấp không,
mua với số lượng bao nhiêu. Biết cách phân biệt các loại hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu và
hay phải sử dụng như thịt cá, hoa quả… để tránh mua phải hàng không ngon, không an toàn vệ
sinh thực phẩm.
Phải biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, đúng giờ, biết nấu những món đơn giản, sắp
xếp thời gian giặt quần áo, chăn màn, chiếu, gối.
Biết tự sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sáng sủa
Biết các cách thông dụng để chữa trị khi bị ốm, mệt, trúng gió, sốt…
Biết một số nguyên lý về điện nước, đặc biệt là qui tắc an toàn (những điều này hầu hết đều
được học ở thời phổ thông) để tự giải quyết khi có sự cố.
Biết chuẩn bị cho các tình huống phát sinh như mất điện thì có sẵn đèn pin hoặc nến và bật
lửa.
Biết cách đề phòng kẻ gian.
Biết cách đánh giá sự vật, sự việc, biết cách ứng phó tình huống. Ví dụ như khi vào các chợ,
siêu thị, bệnh viện hay nơi đông người phải có ý thức cảnh giác, cất giữ cẩn thận tư trang, tiền
bạc…
Biết sống chan hòa, kết thân với người khác: Biết nhờ khi cần sự trợ giúp, biết cách giúp bạn
bè khi họ khó khăn…
Hãy học cách quản lý thời gian hiệu quả: phân bổ thời gian khi đi làm thêm sao cho không
ảnh hưởng tới học hành, bố trí thời gian để học tại trường và học thêm các khóa học cần thiết
sao cho không bị quá tải hay có quá nhiều thời gian nhàn rỗi trôi đi vô ích. Có rất nhiều thứ mất
đi mà không sao lấy lại được, một trong những thứ quan trọng đó chính là Thời gian. Nếu chưa
ý thức được sự quan trọng của thời gian, bạn hãy dành 1 phút vừa để thư giãn vừa để đọc
những lời sau:
Muốn biết giá trị của một năm, hãy hỏi học sinh vừa thi trượt tốt nghiệp…
Muốn biết giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời...
Muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên một tờ tuần báo...
Muốn biết giá trị của một ngày, hãy hỏi người lao công nhận lương cuối mỗi
ngày làm việc…
Muốn biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau...
Muốn biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu...
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Muốn biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi tai nạn trong đường
tơ kẻ tóc...
Muốn biết giá trị của 1/1000 giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy
chương bạc Olympic...
Biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đúng tiến độ. Bạn có nhiều mong ước, nhiều
dự định cho hiện tại và tương lai, điều đó thật tốt. Nhưng điều quan trọng là phải biết cách để
biến chúng thành sự thực. Để làm được điều đó cần có những kế hoạch, những bước đi cụ thể.
Bạn cần phân biệt các loại việc sau đây: việc gấp nhưng không cần, việc cần nhưng không gấp,
việc không cần cũng không gấp, việc vừa cần vừa gấp. Như thế bạn sẽ không bị sa đà vào các
việc không cần thiết và dành thời gian để giải quyết và thực hiện các công việc cần thiết và gấp
gáp trước. Có thể bạn vẫn chưa hình dung ra ngay được sự quan trọng của việc lập kế hoạch,
vậy bạn hãy suy ngẫm về câu chuyện sau đây nhé!
Trong giờ giảng bài, một vị giáo sư nọ đã thực hiện một thí nghiệm đễ minh họa
cho nguyên tắc sống mà ông muốn dạy học trò. Vị giáo sư đặt lên bàn một chiếc
bình lớn rộng miệng, cẩn thận xếp vào đó những cục đá lớn cỡ nắm tay. Xong
việc, ông yêu cầu một sinh viên bước tới gần nhìn trong bình và hỏi: “Nó đã đầy
chưa?”. Sinh viên gật đầu. “Thật thế sao?” – vị giáo sư nhướng mày. Thế rồi ông
lôi từ dưới gầm bàn ra một túi vải chứa đầy những hòn sỏi nhỏ và tròn trịa, từ tốn
thả từng viên một vào bình, sao cho chúng choán hết các khoảng trống giữa
những viên đá lớn.
Xong việc, ông quay lại cậu sinh viên: “Sao, bây giờ cậu thấy đầy rồi chứ?”.
“Thưa thầy, có lẽ đầy rồi ạ!” – người sinh viên đáp. “Có lẽ thôi sao?” – vị giáo
sư già mỉm cười hỏi lại và thò tay với lấy một bao cát nhỏ, thận trọng rót cát vào
bình. Khi cát đầy miệng bình, ông cầm bình lắc nhẹ vài cái. Cát tụt xuống và ông
lại tiếp tục đổ vào bình. Ông lặp lại động tác này vài lần đến khi cát không chịu
xuống nữa rồi hỏi: “Sao, bây giờ thì các anh chị nghĩ sao? Đầy hay chưa đầy
nào?”. Nói rồi, ông nhìn xuống đám học trò đang sôi nổi bàn tán. Một nửa lớp
nói rằng bình đã đầy, nửa kia bàn tán rằng câu hỏi của thầy chắc chắn còn ẩn
chứa một điều gì đó thú vị hơn. Vị giáo sư mỉm cười nhìn đám học trò qua cặp
kính trễ xuống mũi. Ông rút từ trong chiếc cặp của mình ra một chai nước lớn.
Ông đổ nước vào bình cho tới khi đầy tràn. Quay mặt về phía học trò, vị giáo sư
hỏi: “Thế anh chị rút ra được bài học gì từ thí nghiệm này?”. Một sinh viên hăng
hái đứng dậy đáp: “Thưa thầy, dẫu lịch làm việc của chúng ta có đầy ắp đến đâu
thì cũng vẫn có thể sắp xếp thời gian để chen vào những việc khác.”.
Vị giáo sư chậm rãi nói: “Không phải thế. Bài học ở đây là: Nếu không đặt
những viên đá lớn trước, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tận dụng được tối đa
không gian của chiếc bình. Những “hòn đá lớn” trong đời bạn là gì nếu không
phải là những người như cha mẹ, vợ chồng, con cái hay những thứ khác như sức
khỏe, học vấn, ước mơ,… các anh, các chị phải lo tới những việc đó trước tiên.
Ngoài những thứ đó, trong cuộc sống còn vô vàn những điều khác, chúng chỉ như
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những hạt cát, như dòng nước kia. Nếu các anh, các chị còn chăm lo đến những
điều vụn vặt đó trước thì chẳng còn chỗ đâu cho những hòn đá tảng của cuộc
đời!”.
Biết đứng dậy sau khi thất bại. Bạn có thể cảm thấy chán nản khi gặp phải những va vấp
như: thi trượt, học lại, đúp, mất cắp, nợ nần, thất tình, thất nghiệp… nhưng sau đó hãy học cách
yêu bản thân và hiểu được giá trị của bản thân bạn để biết tự vươn lên vượt qua nỗi đau và
khẳng định giá trị của mình. Nếu chưa làm được điều này có thể bạn sẽ mãi mãi vùi mình trong
những thất bại nối tiếp thất bại cho tới lúc bạn không còn nhận ra chính mình nữa. Hãy bớt vài
phút đọc câu chuyện dưới đây để không bao giờ bạn cảm thấy tuyệt vọng nữa nhé!
Diễn giả bắt đầu bài thuyết trình của mình trước 200 người nghe bằng cách đưa
tờ giấy bạc 100 đô la Mỹ lên và hỏi: “Ai trong quý vị muốn tờ 100 đô la này?”.
Mọi cánh tay đều đưa lên.
Ông nói: “Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ 100 đô la này, nhưng trước khi cho để
tôi làm điều này đã”. Ông dùng tay vò nhàu tờ giấy bạc cầm trên tay rồi hỏi: "Ai
vẫn còn muốn tờ giấy bạc 100 đô la này?". Tất cả mọi cánh tay vẫn đưa lên.
“Thôi được rồi”, ông nói, “Để xem thế nào đây, nếu tôi làm điều này”. Ông thả
tờ giấy bạc rơi xuống nền rồi dùng mũi giày bẩn dí lên tờ bạc. Ông nhặt lên,
trông tờ bạc dơ bẩn và nhàu nát: “Sao? Còn ai muốn tờ bạc 100 đô la này nữa
không?”. Những cánh tay vẫn tiếp tục đưa lên.
“Các bạn thân mến! Tất cả các bạn vừa học một bài học quý giá. Không cần biết
tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không
hề giảm đi, giá trị của nó vẫn là 100 đô la. Rất nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta
bị ngã gục, bị tơi tả, bị bôi nhọ, bị xuyên tạc, bị giẫm đạp… Ta ngỡ rằng mình là
kẻ thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần thiết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và
sẽ xảy ra, chúng ta quyết định sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình…
Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực
sáng của ngày mai!”.
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Phần 7
Hướng nghiệp và Định hướng tương lai
1.
Hiểu về bản thân
Điều quan trọng nhất khi bạn định hướng công việc cũng như các dự định tương lai là bạn cần
phải trả lời 3 câu hỏi sau:
Tôi là ai?
Đây là vấn đề cốt lõi nhất nhưng thường bị bỏ qua. Bạn là người như thế nào, bạn có những ưu
điểm gì, khuyết điểm gì, sở trường của bạn là gì, sở đoản của bạn là gì, bạn thích gì, không
thích gì, bạn có thể làm gì, không thể làm gì…? Bạn là người năng động thích giao lưu, tụ tập
hay nội tâm, thích tĩnh lặng, suy tư? Bạn có nhiều ý kiến sáng tạo hay bạn chỉ thích làm theo
những chỉ dẫn định sẵn? Bạn thích những công việc thử thách hay thích những công việc mang
tính ổn định?
Tôi cần/muốn gì?
Đây cũng là vấn đề rất khó phân biệt. Cái bạn cần đôi khi khác hẳn cái bạn muốn. Bạn có thể
muốn giống Bill Gate nhưng thực tế bạn chỉ cần một công việc có thu nhập tương đối. Có thể
bạn muốn trở thành nghệ sỹ dương cầm nhưng bạn lại không có điều kiện hoặc thiếu tố chất
cảm thụ âm nhạc.
Tôi cần làm những gì để đạt được điều tôi cần/muốn?
Sau khi xác định rõ những đặc điểm con người của chính mình và những điều mình cần hay
muốn, bạn cần lên kế hoạch để đạt được những điều bạn cần hay muốn đó. Nếu những điều bạn
muốn nằm sẵn trong khả năng của bạn thì chẳng việc gì phải bàn. Nhưng hầu hết thì đều là
những điều mà bạn mơ ước và mong muốn hướng tới. Để đạt được những điều đó, có thể bạn
sẽ phải từ bỏ một số thứ (ví dụ: thời gian, tiền bạc…), rèn luyện một số thứ (ví dụ: các kỹ năng
còn thiếu, các vấn đề còn chưa nắm rõ…)… Sẽ có những điều mà bạn có thể cải thiện được và
nhờ đó bạn có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng cũng sẽ có những điều mà bạn biết chắc
hoặc cảm thấy sẽ không thể cải thiện được, lúc đó bạn lại cần nhìn nhận lại bản thân và vạch ra
những mục tiêu mới phù hợp với bạn hơn.
Nếu được bạn hãy làm bài trắc nghiệm MBTI (Myers-Briggs Type Indicator - trắc nghiệm giúp
xác định tính cách và định hướng nghề nghiệp) để biết rõ hơn về bản thân mình về tính cách
cũng như công việc phù hợp. Dựa vào kết quả kiểm tra này bạn cũng nhìn rõ được mặt mạnh,
mặt yếu của bản thân để tìm cách phát huy hoặc cải thiện.
MBTI có những ứng dụng điển hình sau:
- MBTI là 1 công cụ hỗ trợ nhận dạng một số tính cách, cá tính, tâm lý riêng của từng người
(khám phá bản thân).
- MBTI giúp chúng ta tổ chức, sắp xếp các cá nhân lại với nhau để tạo nên một tập thể gắn kết,
làm việc hiệu quả, phát huy tối đa những điểm mạnh và hạn chế những khuyết điểm của từng
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cá nhân cũng như việc bố trí các cá nhân với những vai trò và nhiệm vụ phù hợp với tính cách,
sở thích của họ. Giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và đưa ra những ứng xử phù
hợp
- Các công ty thường dùng công cụ MBTI để kiểm tra tính cách của các ứng viên tuyển dụng,
để xem ứng viên mạnh mặt nào và yếu mặt nào, xem thử ứng viên có thích hợp với công việc
mà công ty giao hay không.
- Trong việc quản lý nhân sự cho dự án, vấn đề phát triển các nhóm để thực hiện cho từng phần
của dự án đóng một vai trò hết sức vai trò quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng,
tiến độ của dự án. Các thành viên trong nhóm nếu hòa hợp nhau thì công việc thực hiện dự án
sẽ đúng với tiến độ và thời gian được đề ra từ lúc ban đầu. Để thành lập nhóm, nhóm trưởng
thường dùng công cụ MBTI để test các thành viên chuẩn bị tham gia vào nhóm, xem thử cá
tính của thành viên đó có hòa hợp với nhóm không.
- MBTI phục vụ cho mục đích hướng nghiệp. Qua bài trắc nghiệm sẽ thu thập được các tính
cách điển hình, đối chiếu với yêu cầu tính cách và kỹ năng của các ngành nghề để đánh giá độ
tương hợp và đưa ra khuyến nghị những nhóm ngành nghề phù hợp.
Tùy vào thời gian và những gì bạn lựa chọn, có thể sau những trải nghiệm những cố gắng thay
đổi, thích nghi, mẫu hình MBTI của bạn có thể thay đổi, điều này là hoàn toàn bình thường.
2.

Các nghề thông dụng và đặc thù ngành nghề

a.
Kế toán, kiểm toán
Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động
của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh
nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế - xã hội và
đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.
Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một
số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó
tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp
sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
Chức năng của hệ thống kế toán bao gồm:
· Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.
· Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân
loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng.
· Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra
các quyết định.
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Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những
đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh
doanh riêng biệt.
Lưu ý : Thuật ngữ "nghiệp vụ" chỉ một hành động đã hoàn thành chứ không phải một hành
động dự kiến hoặc có thể xảy ra trong tương lai.
Kế toán trong doanh nghiệp có thể được phân chia theo nhiều cách:
- Theo cách thức ghi chép, kế toán gồm 2 loại : Kế toán đơn, và kế toán kép
- Theo phần hành kế toán gồm : Kế toán tài sản cố định, kế toán vật liệu, kế toán vốn bằng
tiền, kế toán thanh toán, kế toán chi phí và giá thành, kế toán bán hàng vv...
- Theo chức năng cung cấp thông tin . Đây là hình thức được sử dụng rộng rãi, phổ biến bởi vì
mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, mà có rất nhiều đối
tượng mỗi đối tượng lại quan tâm đến doanh nghiệp với một mục tiêu khác nhau. Theo cách
này kế toán gồm : Kế toán tài chính, kế toán quản trị
Như các bạn biết ở trên kế toán quan trọng là vậy. Nên việc làm của nghề này rất rộng lớn.
Nghề này đòi hỏi bạn phải trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo... Tuy nhiên, ở tại Việt
Nam thì nhiều khi sự “trung thực” cũng bị điều khiển theo yêu cầu của sếp, bạn cũng nên hiểu
rõ điều này.
Mỗi đơn vị, tổ chức trong xã hội đều phải có một lượng tài sản nhất định để tiến hành các hoạt
động. Trong quá trình hoạt động, đơn vị thực hiện các hoạt động như: trả lương, mua hàng, bán
hàng, sản xuất, vay vốn đầu tư... Các hoạt động đó gọi là hoạt động kinh tế tài chính.
Người quản lý của đơn vị cần thu nhận thông tin về chúng để giải quyết các câu hỏi: Sản xuất
mặt hàng nào? Giá bán là bao nhiêu? Hoạt động của đơn vị có lãi hay không? Tài sản của đơn
vị còn bao nhiêu?...
Kế toán sẽ cung cấp cho họ những câu trả lời đó thông qua các hoạt động:
- Thu nhận: Ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán.
- Xử lý: Hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.
- Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.
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Trên cơ sở các báo cáo kế toán mà người quản lý cũng như những người quan tâm đến hoạt
động kinh tế tài chính của đơn vị (người cho vay, ngân hàng, nhà đầu tư) đề ra các quyết định
đúng đắn mang lại hiệu quả cao nhất.
Một nghề “xa mà… gần, gần… mà xa”, có thể nói về nghề này như thế! Gần là bởi mọi tổ chức
đơn vị đều có bộ phận kế toán vì người quản lý trực tiếp ở đơn vị cũng như các cơ quan quản lý
kinh tế tài chính của Nhà nước đều phải cần đến các thông tin kế toán.
Các bạn chắc đã nghe nhiều tới những từ liên quan tới nghề này như: kế toán trưởng, chứng từ,
sổ sách kế toán. Thế nhưng xa là vì thông tin về hoạt động kinh tế của đơn vị thường không thể
nói cho nhiều người biết được thậm chí còn là những “bí mật kinh doanh”.
Những người làm kế toán thường không nói nhiều về công việc cụ thể của mình vì vậy họ
thường bị coi là những người khô khan, kiệm lời. Thực tế không phải như vậy, bạn có thể thấy
những người làm kế toán vui vẻ, trẻ trung như thế nào ở trang webketoan.com.vn (một trang có
tới gần 60.000 thành viên). Và họ đã tổ chức một hội nghề nghiệp của mình - “Hội kế toán” hay
“Câu lạc bộ kế toán trưởng doanh nghiệp”.
Chọn nghề này, bạn sẽ làm việc ở đâu?
Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy thị trường việc làm của
nghề này rất rộng lớn. Hãy làm một phép tính nhỏ: Hiện nay, nước ta sẽ có khoảng 500.000
doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cần từ 3-5 kế toán viên… Như vậy, cơ hội việc làm của ngành
này quả là “mênh mông”.
Đó là chưa kể tới các loại hình đơn vị khác:
- Ngoài doanh nghiệp (các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Cty cổ phần, Cty
TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm...), bạn có thể làm việc ở
các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự
nghiệp, trường học, bệnh viện…
- Xét theo đối tượng sử dụng thông tin, bạn có thể làm kế toán tài chính với mục đích cung cấp
thông tin ra bên ngoài doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, thống kê, kế
hoạch đầu tư); cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông… hoặc làm kế toán quản trị để cung cấp
các thông tin cho chính những người quản lý ở đơn vị bạn.
Ngoài ra, một lý do rất chính đáng mà bạn nên chọn nghề này đó là công việc ổn định và có thu
nhập tốt.
Trang29

Cộng đồng học tiếng anh lớn nhất Việt Nam
Website: www.TiengAnh.com.vn
Địa chỉ: Số 8, Ngõ 14, Hồ Đắc Di, Hà Nội
Điện thoại: 04 35 124 134

Để làm nghề kế toán bạn cần những phẩm chất gì?
- Trung thực: Kế toán viên phải cung cấp các thông tin trung thực về hoạt động tài chính của
đơn vị để đối tượng sử dụng thông tin đề ra quyết định đúng đắn.
Kế toán viên không trực tiếp thực hiện hoạt động đó nhưng phải có nghĩa vụ cung cấp thông
tin đúng đắn về nó giống như “Người viết sử không làm ra lịch sử, nhưng quyết không cho lịch
sử bước qua đầu”.
- Cẩn thận: Nghề này luôn gắn liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ trong đó chứa đựng những con
số “biết nói” về tình hình tài chính của đơn vị vì vậy kế toán viên phải cẩn thận trong việc giữ
gìn tài liệu cũng như tính toán những con số để làm sao chúng “nói” đúng nhất với người sử
dụng thông tin.
- Ngoài ra nghề này vẫn đòi hỏi có sự năng động, sáng tạo, có kiến thức tổng hợp để phân tích
đánh giá tham mưu cho người sử dụng thông tin đề ra các quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, nếu bạn ưa bay nhảy, hoạt động giao tiếp rộng với cộng đồng thì cần suy nghĩ trước
khi chọn nghề kế toán.
Trái với kế toán là nghề “ngồi một chỗ” kiểm toán sẽ phải năng động hơn, thường xuyên di
chuyển và tiếp xúc với nhiều người hơn. Do đó tính chất công việc cũng như áp lực công việc
cũng nhiều hơn. Nghề này cũng đòi hỏi khả năng chuyên môn cao hơn so với kế toán. Vì là
nghề “kiểm tra lại kế toán” mà ^^.
Nếu bạn có trình độ tiếng anh khá tốt bạn có thể thi tuyển vào các công ty kiểm toán nước
ngoài như KPMG. Còn nếu chọn các công ty kiểm toán trong nước thì lương sẽ thấp hơn. Nghề
này nếu bạn đã có gia đình sẽ hơi bất tiện vì phải đi công tác liên miên.
b.

Nghề nhân viên kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng
• Kinh doanh
Đây là một nghề nhiều thử thách và đòi hỏi tính kiên trì rất lớn. Nếu bạn không có
quyết tâm trong nghề này bạn sẽ nhanh chóng chán nản và bỏ cuộc.
Các yếu tố cần thiết của nghề: Tính năng động, khả năng giao tiếp gây dựng mối
quan hệ, tạo cảm giác thiện cảm và tin tưởng của người đối diện, có khả năng
thuyết phục và đàm phán, không sợ khó, không sợ khổ, luôn đương đầu với khó
khăn và thử thách, tận tâm và chu đáo, thấu hiểu và cảm thông với người khác,
kiên trì, rất rất kiên trì, khả năng chịu đựng áp lực rất lớn.
Khi bước chân vào nghề bán hàng có thể bạn cảm thấy mình không đủ tố chất để
là người bán hàng nhưng đây là một nghề có thể thay đổi bản thân theo hướng rất
tích cực.
Thu nhập của nghề này thường được cho là bấp bênh, không ổn định, có tháng
được nhiều có tháng được ít vì tiền lương của nghề này phụ thuộc rất nhiều vào
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năng lực bản thân của mỗi người. Đây cũng là nghề có mức lương cứng thấp nhất
so với các nghề khác. Nhưng thu nhập thì lại có thể khổng lồ hơn cả những nhân
sự cao cấp nhất là khi bạn thực sự giỏi.
Những người lựa chọn nghề này thường là những người dũng cảm và thích thể
hiện bản thân, có khát vọng lớn lao và sẵn sàng làm mọi việc để đạt được khát
vọng đó.
Nếu như bạn không có tất cả các yếu tố trên thì bạn không nên chọn nghề này.
• Tư vấn, chăm sóc khách hàng
Nghề này cũng yêu cầu các phẩm chất: thân thiện, kiên trì, nhã nhặn, biết lắng
nghe vì bạn sẽ phải giải đáp các thắc mắc, phiền phức của khách hàng. Tuy nhiên
nghề này ít áp lực hơn bán hàng/kinh doanh.
c.
Nghề xây dựng
Xây dựng có thể chia ra làm nhiều lĩnh vực nhỏ khác nhau. Có lĩnh vực chỉ phải ngồi thiết kế
dự án, lên dự toán, lập kế hoạch. Có lĩnh vực phải xông pha nơi công trường. Tuy nhiên nghề
xây dựng đòi hỏi sự thực tế và chính xác cao. Nghề này cũng đỏi hỏi phải có óc tổ chức, sắp đặt
và phân công công việc cực kỳ chính xác.
Dù là chọn lĩnh vực nào thì nghề này cũng cần tính chất thực tế là trên hết.
Ví dụ, làm thiết kế bạn vẫn phải tới hiện trường đo đạc, tính toán tỷ lệ, xem hướng và thậm chí
là giám sát xem bộ phận thi công có thiết kế đúng bản vẽ của bạn không… làm thi công bạn sẽ
thường xuyên túc trực tại công trường, quản lý đội ngũ công nhân, đảm bảo tiến độ dự án, quản
lý nguyên vật liệu đảm bảo đúng chất lượng và số lương, tránh thất thoát, mất mát…
Dạo gần dây, xây dựng còn cần nên kết hợp với phong thủy.
Nghề xây dựng vất vả nhưng thu nhập cũng khá tốt. Khó khăn trong ngành xây dựng thường là
chính sách nhà nước thay đổi, dòng tiền đổ vào dự án bị tạm dừng…
d.
Nghề ngân hàng
Làm việc tại ngân hàng đang được đánh giá là nghề thời thượng, cao cấp so với mặt bằng
chung của xã hội.
Tuy nhiên, thực tế có thể không như bạn tưởng tượng.
Đặc thù của nghề ngân hàng là bận rộn như có con mọn thường xuyên phải làm thêm giờ, trừ
khi bạn làm ở chi nhánh hay sở giao dịch vắng khách. Mà nếu bạn làm ở những chi nhánh như
vậy thì tiền thưởng của bạn cũng không được nhiều.
Ở ngân hàng thường đòi hỏi bạn phải có thời gian công tác lâu hoặc có văn bằng chứng chỉ
quốc tế mới làm được ở các vị trí quản lý. Còn lại hầu hết là các vị trí như giao dịch viên, kế
toán viên, hoặc kiểm soát nội bộ…
Hầu hết các vị trí tại ngân hàng đều đòi hỏi ngoại hình, trừ một số vị trí ở bộ phận back office.
Làm ở ngân hàng bạn thường xuyên tiếp xúc với khối lượng lớn tiền, nên đức tính yêu cầu đầu
tiên là cẩn thận và trung thực. Nếu bạn thiếu cẩn thận hay không trung thực bạn sẽ có thể nhận
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sai tiền của khách, trả sai tiền cho khách và nếu không tìm ra được nguyên nhân bạn phải đền
hoặc chịu khiển trách và phạt không có thưởng hoặc lương tùy vào lỗi của bạn.
Ngân hàng cũng có những rủi ro nghề nghiệp nếu bạn làm ở những vị trí quyết định nguồn tiền
cho vay. Nếu bạn định giá không tốt hoặc bạn tham các phần “lại quả” của khách mà làm sai
qui chế bạn có thể phải chịu bồi thường hoặc thậm chí chịu án tiền sự nếu số tiền quá lớn.
Tại Hà Nội, để thi vào các ngân hàng thương mại cổ phần không phải là quá khó. Nếu bạn giỏi
nghiệp vụ, tiếng anh và có ngoại hình cũng như tính cách phù hợp. Ngân hàng nhà nước thì khó
khăn hơn và đòi hỏi một số yếu tố “ngoại giao”. Nếu tại các tỉnh bạn có thể phải đi cửa sau.
Có thể tương lai ngành ngân hàng sẽ thay đổi, không còn là ngành được ưu ái nữa thì những
hiện tượng này sẽ được khắc phục.
e.
Nghề nhân sự
Cách đây một vài năm thì nghề này dường như rất mờ nhạt. Gần đây nghề này mới thực sự có
chỗ đứng và dần khẳng định vị trí quan trọng của mình.
Nghề nhân sự đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng kiềm chế và điều tiết cảm xúc rất lớn. Bạn
cũng cần có mắt nhìn người và khả năng nhẫn nhịn kiên nhẫn cũng như cả sự công tâm khách
quan nữa.
Nghề nhân sự có thể tạm chia thành 2 mảng chính:
- Mảng tuyển dụng: Mảng này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng nhìn người, đánh giá nhân sự
xem có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không. Sự phù hợp này không chỉ ở kỹ năng làm
việc mà còn ở cả những yếu tố mềm khác như: khả năng thích nghi với môi trường công
ty, độ gắn bó của nhân sự với công ty… Nếu mảng này phát triển riêng thành dịch vụ thì
bạn sẽ là Head Hunter chuyển tuyển dụng thuê cho các công ty có nhu cầu.
- Mảng chăm sóc phúc lợi nhân viên: Mảng này thì đòi hỏi bạn phải biết công bằng giữa
quyền lợi của nhân viên và quy định của công ty. Tùy vào số lượng cũng như trình độ của
nhân sự mà bạn quản lý, các trường hợp bạn phải giải quyết sẽ đa dạng hay phức tạp khác
nhau. Bạn sẽ phải nắm rõ luật lao động, bảo hiểm xã hội, các chế độ cho thai sản, thất
nghiệp…
f.
Marketing – Public Relations – Advertising – Branding
(Tiếp thị - Quan hệ công chúng – Quảng cáo – Xây dựng thương hiệu)
4 ngành này vừa độc lập vừa có sự gắn kết rất rõ rệt. Minh họa bằng loạt hình ảnh sau:
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Làm các ngành này đòi hỏi bạn phải có chuyên môn tốt, óc sáng tạo, tư duy, sắp đặt và tổ chức
tuyệt vời, cộng với sự cởi mở, quảng giao rộng và hơn hết là niềm say mê vô biên.
Và tôi tin rằng, nếu bạn dự định theo ngành này, tự bạn đã biết bạn phải làm gì. Vì những
người theo ngành này đều là những người có khả năng hoạch định chiến lược rất rõ ràng, và rất
biết mình cần gì, muốn gì và làm sao để đạt được mục đích đó.
3.
Một số mẹo để bạn tìm hiểu về ngành nghề mình đang học và những nghề sau này
thích hợp với mình
Hãy vào một website về việc làm như www.vietnamworks.com chẳng hạn. Sau đó tìm
kiếm lĩnh vực mà bạn được đào tạo, đọc các yêu cầu công việc cũng như mô tả công việc để
nắm được những kỹ năng cần thiết của nghề nghiệp bạn chọn.
Vào các diễn đàn chuyên ngành. Tham khảo thêm một số diễn đàn ở phần phụ lục.
Hỏi thêm thầy cô hoặc những người có kinh nghiệm về ngành nghề của bạn.
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Phần 8
Phụ lục
1.

Danh sách và đường đi các tuyến xe bus tại Hà Nội
Xem tại website: www.hanoibus.com.vn
http://www.transerco.vn/Default.aspx?pageid=253

2.

Danh sách các website mà sinh viên cần biết
http://tienganh.com.vn
Tập hợp nhiều kiến thức, bài học về tiếng Anh miễn phí
http://www.yeutienganh.com.vn/home.php
Cộng đồng học tiếng Anh miễn phí
http://truongngoaingu.com.vn
Web học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả
http://www.mbti.vn/
Trắc nghiệm MBTI miễn phí
http://diadiem.com
Tìm đường, tìm địa điểm
http://thodia.vn/
Tìm đường, tìm địa điểm
http://youtemplates.com
Download nhiều tài liệu, bài giảng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực
http://www.e-thuvien.com/forums/
Download nhiều sách, truyện trong nhiều lĩnh vực
http://vnthuquan.net
Tập hợp nhiều sách truyện văn học, phim ảnh kinh điển
http://breakingnewsenglish.com/
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Tập hợp các bài nghe tiếng anh theo nhiều chủ đề, có tapscripts và bài tập để nâng
cao khả năng nghe tiếng anh cũng như củng cố ngữ pháp và tự vựng
http://www.xebushanoi.com
Diễn đàn xe bus hà nội tập hợp nhiều kinh nghiệm đi xe bus, lộ trình các tuyến, hỏi
đường theo các tuyến xe
http://www.hanoibus.com.vn
Website Tổng công ty vận tải Hà Nội tập hợp lộ trình các tuyến xe bus, quy định khi
đi xe bus
http://www.marketingchienluoc.com/index.php
Tập hợp các kiến thức về marketing
http://www.massogroup.com/cms/vi.html
Website của tập đoàn Masso có rất nhiều kiến thức cập nhật về marketing
http://saga.vn/
Trang thông tin kiến thức tổng hợp về kinh doanh
http://www.slideshare.net/
Trang tập hợp nhiều slide chia sẻ hữu ích trong học tập
Các website học tiếng anh miễn phí nên biết
http://www.voanews.com/learningenglish/home/
http://www.voanews.com/vietnamese/learning-english/dynamic-english/
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/english/
http://a4esl.org/
http://public.wsu.edu/~brians/errors/errors.html
Các lỗi thường gặp khi sử dụng Tiếng Anh
http://www.brainpop.com
Trang web chuyên về học thuật trên toàn thế giới
http://www.scribd.com/
Trang chia sẻ tài liệu trên toàn thế giới
http://www.behance.ne
Những ý tưởng thiết kế quảng cáo, mỹ thuật trên toàn thế giới
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Học tiếng Nhật, tiếng Hàn online miễn phí
http://tiengnhatonline.wordpress.com/
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/learn/list/index.html
http://www.hoctiengnhatonline.vn/
Các website download phần mềm hữu ích
http://www.download.com.vn/
http://www.quantrimang.com.vn/download/index.aspx
http://www.ddth.com/forum.php
http://www.giaxaydung.vn/diendan/
Diễn đàn cho ngành xây dựng Việt Nam, tập hợp nhiều bài viết kiến thức quý giá về
các kỹ thuật xây dựng, giá nguyên vật liệu, luận án, phần mềm xây dựng, dự toán…
http://www.ketcau.com/forum/
Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
http://www.webketoan.vn
Web dành cho các bạn yêu thích nghề kế toán, kiểm toán
http://svnhforum.com/news/
http://sinhviennganhang.com.vn/
http://sinhviennganhang.com/diendan/
Diễn đàn sinh viên ngân hang
http://www.svktqd.com/forum/forum.php
Diễn đàn sinh viên kinh tế quốc dân
http://ftu-forum.net/forums/
Diễn đàn sinh viên ngoại thương
http://bka.vn/diendan/forum.php
Diễn đàn sinh viên Bách khoa
http://www.kynangmem.vn/
Diễn đàn kỹ năng mềm
http://hrlink.vn/
Diễn đàn nhân sự Việt Nam
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3.

Tuyển dụng của TiengAnh.com.vn

Trong kế hoạch phát triển hệ thống học tiếng Anh trực tuyến, www.TiengAnh.com.vn có nhu
cầu tuyển thêm một số vị trí sau: Nhân viên tư vấn đào tạo, Giảng viên, Nhân viên Xây dựng,
phát triển bài giảng điện tử cho hệ thống đào tạo tiếng Anh trực tuyến, Lập trình viên, Nhân
viên phát tờ rơi. Mời các bạn xem chi tiết
I) Xây dựng, phát triển bài giảng điện tử cho hệ thống đào tạo tiếng Anh trực tuyến
1) Mô tả công việc:
Biên soạn, xây dựng các bài giảng cho hệ thống đào tạo trực tuyến
http://www.truongngoaingu.com.vn/
Hỗ trợ các học viên tham gia học tại http://www.truongngoaingu.com.vn/
2) Yêu cầu:
Tiếng Anh tốt
Tốt nghiệp hoặc là sinh viên giỏi các trường đại học Ngoại Ngữ, Ngoại Thương, đại học
Hà Nội.
Có hiểu biết về hệ thống đào tạo trực tuyến là một lợi thế
Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
II. Nhân viên thiết kế đồ họa
1) Mô tả công việc:
- Thiết kế banner, flash, hình ảnh cho các hệ thống website của TiengAnh.com.vn
2) Yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, Web: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Flash, Adobe Dreamveaver. Hiểu về CSS/HTML
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế.
- Có khả năng cảm nhận và thể hiện thẩm mỹ tốt, ưu tiên biết vẽ tay.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, làm việc trong môi trường áp lực cao.
Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time
Lương: Thỏa thuận
III) Phụ trách Marketing
1) Mô tả công việc
•
Triển khai các chương trình marketing, phát triển hương hiệu và hình ảnh theo định
hướng của Trung tâm.
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•

Phát triển các chương trình quảng bá thương hiệu trên môi trường Internet, ví dụ như xây
dựng cộng đồng online, diễn đàn, newsletter, facebook...
•
Tham gia triển khai các sự kiện, chương trình hoạt động để quảng bá hình ảnh, ví dụ như
câu lạc bộ tiếng anh, hội thảo, tài trợ...
•
Tham gia hoạt động nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin về thị trường, đối thủ cạnh
tranh, khách hàng
•
Phối hợp với các bộ phận khác trong triển khai kế hoạch của Trung tâm.
2) Yêu cầu:
•
Có tư duy tốt về thương hiệu, marketing và có đam mê với lĩnh vực này;
•
Hiểu biết sâu về môi trường online và biết cách xây dựng các chương trình để phát triển
hình ảnh thông qua kênh online;
•
Khả năng thiết lập và phát triển tốt các mối quan hệ
•
Có khả năng độc lập lên kế hoạch và triển khai công việc theo định hướng đề ra;
•
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
IV. Nhân viên tư vấn đào tạo
1) Mô tả công việc:
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tiến hành kiểm tra trình độ & tư vấn khách hàng tham
gia học tập tại TiengAnh.com.vn
Tiến hành mở lớp học theo kế hoạch hàng tháng và theo nhu cầu của khách hàng
Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình học tập
Theo dõi lịch giảng dạy của giáo viên & lớp học
Lập báo cáo & gửi báo cáo hàng ngày, hàng tháng
2) Yêu cầu:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh/Kinh Tế/Quản Trị Kinh Doanh/Marketing
Kỹ năng giao tiếp, quản lý tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Sử dụng tiếng anh thành thạo (tối thiểu trình độ PreInter ). *
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực đào tạo hoặc đã có kinh
nghiệm làm việc trong môi trường năng động
Có trách nhiệm & có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Lương: Thỏa thuận
V) Lập trình viên
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1) Mô tả công việc:
Phát triển và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển các bài giảng điện tử
Phối hợp với các bộ phận khác các công việc liên quan đến IT
2) Yêu cầu:
Có kinh nghiệm lập trình và triển khai hệ thống dùng php, mysql, Javascript, HTML và
CSS
Tiếng Anh đọc hiểu
Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
VI) Nhân viên phát tờ rơi
1) Mô tả công việc:
Phát tờ rơi tại các trường đại học
2) Yêu cầu:
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Thời gian làm việc: Part-time
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
VII) English Teachers
Job description:
•
To teach assigned courses on-site and off-site including TOEFL iBT, IELTS, SAT, GRE,
GMAT, TOEIC, and Foundational English.
•
To design curriculum, syllabus and core books for courses of TOEFL iBT, SAT, TOEIC,
IELTS, and Foundational English.
•
To attend lessons by the other trainers in the Company.
•
To mark and evaluate Progress Tests of students.
•
Carry out other tasks assigned by the Academic Manager.
VIII) Nhân viên hành chính
1) Mô tả công việc:
• Sắp xếp, bố trí phòng học
• Kiểm tra thẻ học viên, theo dõi số học viên từng buổi, v...v
• Nhập dữ liệu vào hệ thống
2) Yêu cầu: Tốt nghiệp hoặc là sinh viên các trường trung cấp/ cao đẳng/ đại học/ tại Hà Nội.
Trình độ tin học cơ bản
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Thời gian làm việc: Làm 1 trong 2 ca sau (hoặc cả 2 ca)
Ca 1: Từ 17h00 đến 21h30 thứ 2,4,6 hàng tuần
Ca 2: Từ 17h00 đến 21h30 thứ 3,5 và 15h30-19h30 chủ nhật hàng tuần
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Hồ sơ xin việc gửi trực tiếp qua email tienganh.com.vn@gmail.com
Nếu bạn là người tự tin & tham vọng, hãy gửi CV tới TiengAnh.com.vn tại địa chỉ sau: Số 8,
ngõ 14, Hồ Đắc Di, Hà Nội.
Hoặc email: tienganh.com.vn@gmail.com
Hồ sơ xin việc bao gồm:
Sơ yếu lí lịch
Bản photo/scan bằng tốt nghiệp đại học & chứng chỉ lien quan
Đơn xin việc nêu rõ quá trình học tập & kinh nghiệm làm việc
Ảnh cỡ 3x4 chụp 6 tháng gần nhất

Tổng hợp và biên soạn: ocech500
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