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Lời khuyên cho sinh viên 

 

 

 

 

 

Lời khuyên cho học sinh trung học mới tốt 
nghiệp 

Lần này tôi biết rằng một số trong các bạn đã không nghĩ 

về đại học. Các bạn vừa mới tốt nghiệp trung học; nghĩ về đại 

học có lẽ là điều cuối cùng trong tâm trí bạn. Đang là mùa hè 

và bạn đã trải qua kì thi tú tài cho nên bạn nghĩ rằng bạn xứng 

đáng với kì nghỉ dài vì bạn vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ tới 

đại học. Đó là sai lầm lớn nếu bạn không chuẩn bị cho đại học 

từ bây giờ. 

Ngay cả đại học cũng vẫn còn vài tháng nữa trong tương 

lai; nó đang tới nhanh hơn các bạn nghĩ. Nếu bạn theo lời 

khuyên của tôi bây giờ, bạn sẽ khá hơn nhiều lúc bạn bắt đầu 

đại học. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn một số bạn bè bạn. Điều 

đầu tiên bạn cần là học cách học ở đại học. Tôi biết bạn có thể 

nghĩ rằng bạn đã biết cách học, và bạn đã làm bài thi tốt cho 

nên tại sao bạn phải học về cách học. Tuy nhiên, học tập ở đại 

học không giống như trong trung học. Thực ra, nó yêu cầu bạn 

nghĩ nhiều hơn và nhớ ít hơn. Bạn sẽ phải đọc nhiều hơn và 

trong thời gian rất ngắn cho nên nếu bạn không chuẩn bị bây 

giờ, bạn sẽ gặp khó khăn về sau. Với những người nhớ giỏi, đại 
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học có thể thậm chí còn khó hơn vì nó có nhiều tài liệu tới mức 

tài liệu sẽ làm tràn ngập bạn. Với những người thích học nhồi 

nhét cho bài kiểm tra vào đêm hôm trước và hi vọng bạn sẽ qua 

được, xin đừng làm điều này; học nhồi nhét sẽ làm hại bạn 

nhiều hơn ở đại học. Bạn có thể thành công trong việc học nhồi 

nhét cho kì kiểm tra ở trung học nhưng điều đó sẽ không có tác 

dụng ở đại học. Ở trung học bạn bị kiểm tra về một khối lượng 

nhỏ tài liệu và phần lớn các thầy giáo đều nói cho bạn họ muốn 

gì ở bài kiểm tra. Ở đại học, bạn bị kiểm tra về nhiều tài liệu, 

gấp năm tới mười lần hơn trung học và phần lớn các giáo sư 

không mong đợi rằng bạn nhớ mọi thứ vào bài kiểm tra của họ; 

họ muốn bạn nghĩ, phân tích, và giải quyết vấn đề. Nếu bạn 

nhồi nhét, bạn sẽ không có khả năng giải quyết được cái gì cho 

nên bạn sẽ nhìn vào bài kiểm tra và tự hỏi bản thân mình liệu 

bạn có nên vào đại học hay không vì bạn thực sự không biết gì 

với bài kiểm tra. 

Để tránh tình huống này ở đại học, bạn phải học cách học 

từ bây giờ. Bạn phải học cách quản lí thời gian của bạn, tổ 

chức công việc của bạn và phát triển thói quen học tập tốt. Bạn 

cần học đọc nhanh  để có khả năng hiểu cái gì là quan trọng và 

cái gì là không. Bạn phải ghi chép, đọc và đọc lại mọi tài liệu 

cho tới khi bạn thực sự biết chúng. Nếu bạn phát triển thói 

quen học tập tài liệu trước khi lên lớp và dành vài giờ ôn lại tài 

liệu ngay sau lớp, bạn sẽ hiểu chúng nhiều hơn. Nếu bạn hiểu 

chúng rõ, bạn có thể áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề 

thế thì bạn sẽ học tốt ở đại học. 

Đến lúc này bạn phải nghĩ về kiểu đại học bạn muốn 

tham dự. Bạn nên xin vào vài đại học bởi vì việc xét vào là có 

tính cạnh tranh và không ai sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ được nhận 

vào. Bạn càng xin vào nhiều đại học, bạn càng có cơ hội tốt 

hơn vào được đại học theo chọn lựa của bạn. Đây cũng là lúc 

nghĩ về nghề nghiệp của bạn và điều bạn muốn xây dựng tiếp 

cho tương lai của bạn. Thế hệ các bạn được lớn lên với công 

nghệ cho nên bạn quen với máy tính, Internet v.v. Đây là thời 



 

 3 

đại công nghệ thông tin cho nên bất kì cái gì liên quan tới công 

nghệ cũng là chọn lựa tốt. Nhớ rằng đây là tương lai của bạn và 

chỉ bạn mới có thể ra quyết định được. Đây là cuộc đời của bạn 

và chọn lựa của bạn, nhưng bạn phải hiện thực nữa. Có nhiều 

lĩnh vực học tập tốt nhưng bạn phải chọn lựa một cách khôn 

ngoan cho nên nghĩ cho cẩn thận bằng cả cái đầu và trái tim 

bạn. Nhớ rằng bạn có trách nhiệm với bố mẹ bạn và ông bà bạn 

cho nên bạn cần làm cho họ tự hào. Bạn cũng có trách nhiệm 

với xã hội của bạn và đất nước của bạn vì bạn là tương lai. 

Thời gian bạn dành cho đại học là thời gian dành cho xây dựng 

tương lai của bạn và tương lai của đất nước bạn. Điều quan 

trọng với bạn là xây dựng nghề nghiệp của bạn và hình thành 

tương lai của bạn bằng việc có ngày hôm nay được chuẩn bị. 

Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu bằng bước đầu tiên cho nên 

bắt đầu bước đầu tiên của bạn bây giờ đi. 

 

 

Lời khuyên cho học sinh trung học mới tốt 
nghiệp -2 

Trong blog trước của tôi, tôi đã nhắc tới về việc được 

chuẩn bị cho đại học. Đại học không khó, nhưng nó thách thức 

với hầu hết các sinh viên, dù bạn giỏi đến đâu. Lí do là bạn 

đang đi vào một môi trường mới, kết bạn mới, gặp thầy mới, và 

học cách học mới. Bạn cũng đang trưởng thành người lớn và 

trưởng thành là quá trình khó khăn cho bất kì thanh niên nào. 

Khi bạn chọn đại học để tham dự, bạn phải làm điều đó 

bởi vì nó có cái gì đó đem lại cho bạn như chương trình đặc 

biệt bạn muốn. Bạn phải chọn đại học nơi bạn có thể đạt tới 

nhiều nhất và thành công. Đừng bao giờ chọn đại học bởi vì 

bạn tốt nhất của bạn vào đó hay bạn trai hay bạn gái  của bạn 

vào đó. Không thành vấn đề bạn vào trường nào, bạn sẽ gặp 
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bạn bè mới cho nên đừng lo về việc không có bạn. Trong đại 

học, bạn phải ra quyết định về lĩnh vực học tập. Đây không 

phải là quyết định dễ dàng nhưng bạn phải ra quyết định một 

cách khôn ngoan và logic. Nó là cuộc sống của bạn và tương 

lai của bạn cho nên bạn phải làm nghiên cứu về xu hướng thị 

trường trước khi ra quyết định. Khi bạn có mọi dữ liệu để giúp 

bạn đi tới một chọn lựa, thảo luận nó với bố mẹ bạn và giải 

thích cho họ tại sao bạn quyết định vậy. Nếu cần, hỏi xin gặp 

với cố vấn nghề nghiệp ở trường để họ hướng dẫn giúp bạn 

nhưng đến cuối, chính bạn phải ra quyết định. 

Vài tuần đầu ở đại học là chỗ nhiều điều có thể xảy ra, 

đặc biệt cho sinh viên không được chuẩn bị kĩ. Bạn được mong 

đợi học ít nhất hai giờ cho mỗi giờ trên lớp. Điều đó là không 

dễ dàng vì ở trung học bạn chỉ học hai giờ một ngày và bạn đã 

học tốt cho nên bạn tự hỏi liệu qui tắc này có quá nghiêm khắc 

không. Có nhiều hoạt động và có các bạn mới cần gặp cho nên 

vài tuần đầu, bạn không theo qui tắc này. Đột nhiên bạn tụt lại 

sau lớp và phải đuổi theo. Thay vì dùng những tuần đó làm lúc 

hoà với luồng chảy của lớp, nhiều sinh viên bị tụt lại sau và 

không thể bắt kịp. Trong 30 năm dạy học của tôi ở đại học, tôi 

đã thấy điều đó xảy ra mọi lúc. Sinh viên sẽ tới với đủ mọi loại 

cớ vì họ bị tụt lại sau lớp. Đến cuối, vài người có thể bắt kịp 

nhưng nhiều người không bắt kịp và bỏ lớp. 

Không hoà được với luồng chảy của lớp là vấn đề cho 

hầu hết sinh viên đại học. Lí do sinh viên không bắt kịp là vì tài 

liệu mới cứ tới và họ không thể kiểm soát được nó. Nếu giáo sư 

phân công bài tập về nhà, bạn phải làm nó ngay lập tức. Không 

đợi cho tới đêm hôm trước vì sẽ có nhiều bài tập về nhà hơn, 

nhiều tài liệu hơn và bạn sẽ bị tràn ngập. Ở trường trung học, 

có những cớ để nộp bài muộn. Họ sinh trung học rất thạo viện 

cớ như “Em xin lỗi vì em ốm” hay “em phải chăm sóc bà em vì 

bà già và không khoẻ, em có thể nộp bài tuần tới được không?” 

Ở đại học, không có những cớ như vậy. Nếu bạn muộn, bạn 

được điểm không. Bạn là người lớn và bạn chịu trách nhiệm 
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cho việc học riêng của bạn. Nếu bạn chăm nom công việc của 

bạn, bạn phải không nộp cái gì muộn; cho dù bạn phải thức 

khuya trong đêm để làm bài tập. Bằng việc theo kịp với lớp, 

bạn học có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho bản thân bạn. 

Nếu bạn muốn học tốt ở đại học, xin lấy lời khuyên này: Theo 

kịp với lớp và không bị tụt lại sau. 

Khi bạn vào đại học, không ai biết về điều bạn làm ở 

trường phổ thông. Bạn là ai, bạn đã là tốt hay xấu không có 

nghĩa gì mấy ở đại học. Đại học là thời gian làm ra sự bắt đầu 

tươi tắn. Bạn có thể là học sinh trung bình ở trung học nhưng 

với việc học các môn học bạn có thể là sinh viên hàng đầu ở 

đại học. Bạn có thể là học sinh tài năng trong các hoạt động 

trung học và có nhiều người ngưỡng mộ nhưng nếu bạn không 

theo kịp với lớp của bạn, bạn sẽ không là người được ngưỡng 

mộ như bạn nghĩ bạn vậy. Ở đại học, quản lí thời gian là rất 

quan trọng. Bạn phải học cách làm khớp mọi thứ vào trong 

khoảng thời gian giới hạn mà bạn có và bạn thực sự không có 

nhiều thời gian. Ở trường phổ thông, bạn đến trường trong một 

thời kì thời gian và thời gian nghỉ là của bạn tuỳ sử dụng theo 

bạn muốn. Ở đại học, bạn có nhiều lớp vào những lúc khác 

nhau từng ngày, bạn phải học từng lớp (Nhớ qui tắc: hai giờ 

cho mỗi giờ trên lớp). Nếu bạn có bốn lớp một ngày điều đó 

nghĩa là tám giờ học. Trong trường hợp này, bạn không có 

nhiều thời gian cho hoạt động phụ và ngủ. Đây là cú sốc cho 

hầu hết sinh viên năm thứ nhất vì họ không nhận biết về điều 

đó. 

Bạn vào đại học để được giáo dục, bạn tới lớp để học và 

đó là việc làm toàn thời gian. Bạn sẽ cần kỉ luật tự giác để quản 

lí thời gian của bạn một cách hiệu quả. Bạn phải học cách tắt 

tivi, bỏ trò chơi video, dừng phòng chát hay nhắn tin và để điện 

thoại tắt để tập trung vào học. Bạn phải học dậy sớm để tới lớp. 

Đừng đợi cho mẹ bạn đánh thức bạn dậy. Đó là trách nhiệm 

của bạn và kỉ luật của bạn. Tất nhiên, dậy lúc 7:00 đi tới lớp 

lúc 8:00 là không dễ dàng, đặc biệt nếu bạn học khuya trong 
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đêm nhưng bạn phải làm điều đó. Và bạn không muốn bỏ lỡ 

lớp.  Nếu bạn bỏ qua một lớp, bạn sẽ làm điều đó lần nữa và 

bạn sẽ không có khả năng bắt kịp. Bạn sẽ thất bại. 

Trong đại học bạn sẽ gặp các bạn mới và điều này là 

quan trọng. Bạn cần bạn bè những người có mục đích và chiều 

hướng tương tự. Bạn cần các bạn để nói chuyện và chia sẻ kinh 

nghiệm tương tự. Bạn phải chọn một cách khôn ngoan ai sẽ là 

bạn của bạn. Chọn người có chung cùng cái thích và không 

thích, người tận hưởng làm cùng hoạt động như bạn làm. Nhớ 

rằng đại học là chỗ bắt đầu tươi tắn và bạn được cho cơ hội để 

bắt đầu lại, bỏ lại một số bạn trung học và kết bạn mới. Nếu 

bạn chọn khôn ngoan, bạn mới của bạn ở đại học có thể là bạn 

của bạn trong cả đời. Bạn tốt sẽ giúp bạn trong lúc khó khăn 

của bạn. Họ sẽ an ủi bạn khi bạn gặp lúc khó khăn hay đang vật 

lộn với thách thức đặc biệt. Bạn tốt sẽ có đó hỗ trợ bạn khi bạn 

cần họ, cho nên chọn họ cho cẩn thận vào. 

Xin nhớ rằng bạn bè cũng gây ra ảnh hưởng lớn tới hành 

vi của bạn vì bạn sẽ trở thành giống họ. Bạn sẽ thay đổi để 

hành động như họ và chấp nhận lời họ dùng, cũng như hành vi 

của họ. Bạn có thể không đồng ý với tôi, nhưng tôi đã thấy điều 

đó xảy ra mọi lúc. Tôi đã thấy những sinh viên tốt hành xử xấu 

khi họ là bạn với sinh viên xấu. Tôi đã thấy sinh viên giỏi nhất 

bị thất bại ở các lớp dễ sau vài tuần tham gia vào uống rượu và 

dùng ma tuý bất hợp pháp dưới ảnh hưởng của một số người 

chẳng ra gì. Khi bạn đi chơi với nhóm bạn bè, bạn có thể không 

nhận ra rằng bạn bắt đầu dùng khẩu ngữ mà họ dùng và hành 

động như họ, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu họ uống rượu, bạn 

cũng sẽ uống rượu nữa. Nếu họ hút thuốc, bạn sẽ hút thuốc nữa. 

Nếu họ có quan hệ dục, bạn sẽ có quan hệ dục nữa và nếu bạn 

không cẩn thận, bạn sẽ phải sống với hậu quả. 

Điều quan trọng là chọn bạn những người cùng có chung 

chuẩn như bạn, theo cách đó, các bạn có thể giúp được lẫn 

nhau. Sống cùng với những người sẽ hỗ trợ và chăm nom cho 
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bạn, và người tương tự với bạn và mối quan tâm của bạn. Làm 

bạn với người có cùng mơ ước như bạn, có cùng mục đích như 

bạn, và chia sẻ tương lai của bạn và có thể làm cho bạn thành 

sinh viên tốt hơn và người tốt hơn. Đừng bao giờ quên tại sao 

bạn vào đại học và trách nhiệm của bạn với gia đình bạn, với 

xã hội và với đất nước của bạn. Nếu bạn ghi nhớ những điều 

này trong tâm, tôi chắc bạn sẽ học tốt ở đại học và trong tương 

lai. 

  

 

Thư gửi học sinh tốt nghiệp trung học 

Các bạn học sinh thân mến, 

Khi các bạn tốt nghiệp trung học, các bạn kết thúc một 

kiểu giáo dục nhưng một số trong các bạn sẽ bắt đầu một kiểu 

giáo dục khác: Giáo dục đại học. Các bạn có lẽ đều háo hức 

nhưng cũng lo lắng về điều gì sẽ xảy ra tiếp sau? Các bạn có 

thành công hay không? Các bạn có khả năng xây dựng nghề 

nghiệp tốt trong thời gian dài hay là một phần của những người 

tốt nghiệp bị thất nghiệp? 

Trong nhiều năm, tôi đã nói chuyện với nhiều sinh viên 

như các bạn và cho họ những lời khuyên. Tôi đã thấy rằng 

không có đủ thông tin về nhu cầu công nghiệp hay xu hướng 

công nghệ được cung cấp cho sinh viên để họ làm quyết định 

về nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên có nhiều thông tin sai về 

giáo dục đại học, bằng cấp và lĩnh vực học tập. Đó là lí do tại 

sao tôi đã viết nhiều bài báo trong blog này để chia sẻ với sinh 

viên về giáo dục đại học và nhu cầu được hiện hành cùng với 

xu hướng thị trường toàn cầu. Tất nhiên, có các lời khuyên 

khác từ các thầy giáo và bố mẹ và tôi chắc nhiều người trong 

các bạn đã nghe về nó. 
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Năm ngoái, một sinh viên trẻ nói với tôi rằng anh ta chán 

nghe các lời khuyên của bố mẹ mình vì họ không hiểu anh ta 

chút nào. Tôi bảo anh ta mặc dầu lời khuyên của bố mẹ anh ta 

có thể có vẻ chán nhưng nếu anh ta nghe một cách chăm chú 

anh ta sẽ thấy rằng bố mẹ anh ta đã giống như anh ta nhiều năm 

trước. Không lâu trước đây, họ cũng là thanh niên, đầy nhiệt 

tình với cuộc sống như anh ta và họ có lẽ có cùng cảm giác với 

bố mẹ họ như thế nữa. Bố mẹ anh ta có lẽ thấy lời khuyên của 

bố mẹ họ là chán vì người lớn không bao giờ hiểu tuổi trẻ của 

họ cho nên họ đã làm mọi thứ, cả tốt lẫn xấu nữa. Thế rồi họ có 

anh ta và cuộc sống của họ đột nhiên thay đổi vì họ phải có 

trách nhiệm với anh ta. Họ phải làm việc vất vả để nuôi nấng 

anh ta. Họ có thể vật lộn với mọi khó khăn trong thế giới của 

họ vì họ phải mua thức ăn, quần áo, trả tiền cho giáo dục của 

anh ta và các thức khác mà anh ta cần. Vì họ quan tâm tới 

tương lai của anh ta, họ đã cho anh ta những lời khuyên mà anh 

ta cảm thấy chán vì họ đã không hiểu anh ta. Tuy nhiên, nếu 

anh ta bình tĩnh, anh ta sẽ thấy rằng bố mẹ anh ta đã học vượt 

qua nhiều chướng ngại trong cả đời họ để nuôi nấng gia đình, 

và họ biết nhiều hơn là anh ta biết vì kinh nghiệm của họ. Vì 

họ yêu anh ta nhiều thế, họ muốn điều tốt nhất cho anh ta và đó 

là lí do tại sao họ đã cho những lời khuyên để anh ta không 

phạm sai lầm trong cuộc sống.  Tôi không biết liệu anh ta có 

hiểu tôi hay không vì điều đó không rõ ràng vào lúc đó. Tôi 

chắc một số người trong các bạn thà được bỏ một mình để làm 

điều bạn thích hơn là nghe theo bố mẹ bạn hoặc lời đọc khuyên 

của tôi. Cũng giống như bố mẹ bạn, tôi chăm nom cho bạn vì 

chúng tôi lo nghĩ rằng bạn có thể phạm “sai lầm nghiêm trọng” 

điều sẽ ảnh hưởng tới cả đời bạn. Chúng tôi biết rằng mọi 

người sẽ phạm phải sai lầm và học từ chúng nhưng chúng tôi hi 

vọng rằng bạn sẽ không phạm “sai lầm nghiêm trọng” mà bạn 

sẽ hối tiếc về sau. 

Giống như bố mẹ bạn, tôi cũng cho lời khuyên nhưng từ 

vị trí của ai đó đã từng làm việc trong công nghiệp trong nhiều 
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năm và cũng là một giáo sư hiểu rõ hệ thống giáo dục. Tôi 

muốn MỌI sinh viên đều thành công trong cuộc sống, có trách 

nhiệm với nghề nghiệp riêng của họ, với gia đình họ, và với xã 

hội của họ. Đó là lí do tại sao tôi viết blog này như cách chia sẻ 

suy nghĩ của tôi với các bạn. Tôi không mong đợi các bạn sẽ 

đồng ý với tôi nhưng nếu nó cung cấp cho bạn thông tin hữu 

dụng nào đó mà giúp cho bạn đặt ra chiều hướng rõ ràng trong 

cuộc sống hay trong nghề nghiệp của bạn thì tôi rất hài lòng. 

Giáo dục truyền thống hội tụ vào việc thu lấy bằng cấp. 

Bằng cấp là một đảm bảo về tri thức nào đó mà những người 

có bằng cấp có thể làm cái gì đó, phần lớn trở thành quan lại 

cho nhà vua. Điều đó đã có tác dụng tốt trong quá khứ nhưng 

không còn có tác dụng ngày nay. Bằng cấp không đảm bảo 

được cái gì vì có những người có bằng cấp nhưng không có tri 

thức hay kĩ năng và họ không thể làm được gì mấy. Do đó 

ngày nay chính tri thức và kĩ năng thực tại sẽ giúp bạn có được 

điều bạn muốn. Hiện thời phần lớn các công ti sẽ đánh giá kĩ 

năng của bạn trước khi thuê bạn cho nên ĐỪNG dựa vào bằng 

cấp mà bạn phải dựa vào kĩ năng riêng của bạn. Điều đó có 

nghĩa là bạn phải học hành chăm chỉ, phải chắc bạn học mọi 

thứ tốt và hội tụ vào phát triển các kĩ năng được cần. Khi bạn 

có tri thức và kĩ năng, bằng cấp chỉ là “sản phẩm phụ” tới cùng 

nó. ĐỪNG hội tụ quá nhiều vào mảnh bằng, mà tập trung vào 

thu nhận kĩ năng được cần. Thách thức ngày nay là ở chỗ công 

nghệ thay đổi nhanh, và cứ thay đổi ngày cành nhanh hơn. Kĩ 

năng bạn học ở trường hôm nay có thể không phải là kĩ năng 

bạn sẽ cần trong tương lai. Bạn phải liên tục học những điều 

mới mọi lúc để thu được kĩ năng sánh đúng với nhu cầu của thị 

trường việc làm. 

Trong đại học, bạn sẽ học nhiều điều, kể cả thất bại. 

ĐỪNG sợ thất bại vì “Thất bại là mẹ thành công” vì bạn sẽ học 

từ sai lầm của bạn. Nếu bạn không sẵn lòng học từ sai lầm 

riêng của bạn, bạn sẽ không bao giờ đạt tới tiềm năng đầy đủ 

của bạn. Khi tôi còn là sinh viên, tôi đã phạm phải nhiều sai 
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lầm, tôi bỏ lớp để đi chơi với bạn bè, tôi học để ghi nhớ “các 

trang gian lận” để qua được kì thi và tôi đã trượt vài lớp nhưng 

tôi đã học được từ những sai lầm này và điều đó đã làm cho tôi 

thành sinh viên khá hơn. Tôi đã không học được tốt trong lớp 

“Phương trình vi phân” khi bị điểm “D”. Tôi đã hoàn toàn bị 

phá đổ vì tôi đã không chuẩn bị cho nó. Tôi học lại lớp này và 

làm việc rất chăm chỉ và thậm chí ngày nay, tôi vẫn nhớ điều 

tôi đã học trong lớp đó. Thầy giáo bảo tôi: “Phạm sai lầm là tốt 

chừng nào em chỉ phạm nó một lần. Thầy thà để em phạm sai 

lầm ở trường và trong lớp thầy còn hơn là phạm sai lầm về sau 

trong cuộc sống.” Tôi thích lời khuyên đó và thường dùng cùng 

câu nói cho các sinh viên hiện thời của tôi. 

Nhiều sinh viên đại học có động cơ qua điểm số. Nếu họ 

được điểm “A” điều đó có nghĩa là họ giỏi hơn các sinh viên 

được điểm “B” nhưng đó là sai lầm vì điểm cao hơn KHÔNG 

ngụ ý cái gì cả nếu bạn không nhớ bạn đã học cái gì. Tôi hiểu 

rằng nhiều người trong các bạn thích khoe với bố mẹ về điểm 

tốt của bạn để cho họ hài lòng và tự hào. Nhưng chúng ta hãy 

thực tế vào, bạn KHÔNG vào đại học vì điểm số, bạn vào đại 

học để học, để nghĩ, để phát triển năng lực suy luận, để phát 

triển các kĩ năng, để tổ chức các sự kiện và ý tưởng thành cái gì 

đó có ích mà bạn có thể áp dụng theo cách riêng của bạn. Bạn 

phải phát triển năng lực nghĩ bên ngoài điều có trong sách giáo 

khoa, hay trong các lí thuyết hàn lâm. Bạn phải có khả năng 

“kết nối các chấm” như Steve Jobs thường nói và đi tới với 

cách nhìn riêng của bạn về thế giới quanh bạn. Có ý tưởng 

riêng của bạn và biết cách áp dụng tri thức của bạn là mục đích 

tối thượng của giáo dục. Trong năm đại học của tôi, bạn tôi và 

tôi học cùng bốn môn học và anh ấy được điểm “A” trong cả 

bốn môn nhưng tôi thì không và tôi phải mất thời gian lâu để 

vượt qua cảm giác xấu đó. Tôi đã ghen tị và bực tức vì không 

được điểm tốt và tôi đã cố gắng và cố gắng trong ba năm 

nhưng anh ta bao giờ cũng ở trước. Anh ta hoàn thành ba năm 

đầu của đại học với điểm hàng đầu toàn “A” trong mọi môn 
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trong khi tôi không được thế mãi cho tới năm cuối đại học. Khi 

cuối cùng tôi được “A” trong mọi môn, tôi đã không cảm thấy 

gì như bản tính cạnh tranh và ham muốn về điểm mất đi. Tôi 

không quan tâm quá nhiều về điểm số nữa vì tôi đã học về tri 

thức và kĩ năng tôi thu được và chúng là quan trọng hơn điểm 

“A hoàn hảo” nhiều.  Thế giới đầy những người sáng dạ với 

điểm tốt nhưng thất bại vì điều duy nhất họ giỏi là ở trong 

trường, và sau khi họ tốt nghiệp với điểm hoàn hảo, họ thất bại 

trong cuộc sống thực. 

Thanh niên bao giờ cũng đam mê về cái gì đó. Dù nó là 

âm nhạc, văn học, thể thao, và các thứ khác vì đây là “vị cuộc 

đời”, nó làm giầu có cho bạn và làm cho bạn hài lòng cho nên 

bên cạnh học tập, bạn cần tìm ra cái gì đó để tận hưởng nữa. 

Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi nghèo và điều duy nhất tôi có thể 

có được là sách từ thư viện cho nên sách là điều tốt nhất. Tôi 

đọc mọi loại sách, bất kì cái gì tôi có thể có được nhưng khi tôi 

lớn lên tôi bắt đầu lựa chọn một số kiểu sách nào đó vì mối 

quan tâm của tôi thay đổi. Khi tôi đi học ở Mĩ thư viện có 

nhiều sách và tôi có nhiều cơ hội để học nhiều hơn từ sách vì 

tôi dành hầu hết thời gian của tôi trong thư viện. Thậm chí 

ngày nay tôi thường đọc nhiều sách mỗi tháng. Nếu bạn không 

có cái gì đó để làm giầu cho cuộc sống của bạn, như âm nhạc, 

sách vở, nghệ thuật v.v bạn có thể bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc 

sống. Tìm ra cái gì đó mà bạn thực sự đam mê và làm thói 

quen tận hưởng nó. 

Là sinh viên đại học, bạn sẽ gặp gỡ nhiều người, một số 

tốt và một số thì không, một số trưởng thành hơn và một số 

chưa trưởng thành. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận trong chọn 

bạn bằng việc tìm ai đó chia sẻ cùng mối quan tâm với bạn. 

Bạn bè có nhiều ảnh hưởng lên bạn tới mức bạn thậm chí 

không biết cho nên phải cẩn thận về người bạn muốn liên kết 

với. Tình bạn nên là cái gì đó kéo dài trong nhiều năm chứ 

KHÔNG là cái gì đó bạn chỉ biết cho một thời kì thời gian 

ngắn. Người bạn tốt là ai đó bạn có thể tuỳ thuộc vào khi bạn 
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cần sự khuyến khích hay ai đó có thể giúp bạn vượt qua 

chướng ngại. Bạn cần ai đó có thể lắng nghe vấn đề của bạn và 

cung cấp lời khuyên tốt. Người bạn tốt là ai đó sẽ đặt việc 

chăm nom bạn lên trên chăm nom của họ vì họ chăm lo cho 

bạn và sẵn lòng giúp bạn. 

Là sinh viên, bạn có lẽ đọc sách, tiểu thuyết, xem phim 

lãng mạn về thời gian tốt lành ở đại học nơi sinh viên tận 

hưởng “những năm tốt nhất trong đời họ” và bạn muốn làm 

điều đó nữa. ĐỪNG phạm sai lầm đó vì chúng không là gì 

ngoài hư cấu. Bạn vào đại học là để được giáo dục, để học, và 

để trưởng thành là người có trách nhiệm. Bạn vào đại học để 

nghiên cứu, để làm bài tập về nhà, để làm bài thi KHÔNG để 

tận hưởng cuộc sống vô trách nhiệm như vài phim đã gợi ý. 

Đại học KHÔNG phải là trung học vì bạn lớn lên thành người 

lớn có trách nhiệm. ĐỪNG rơi vào trong quan niệm rằng 

“Cuộc sống là ngắn ngủi và bạn phải tận hưởng nó khi bạn còn 

trẻ” đây là những ý tưởng cho phim hay tiểu thuyết nhưng 

chúng KHÔNG thực. Bạn sẽ có nhiều thời gian và toàn thể 

cuộc sống để tận hưởng sau khi hoàn thành trường. Bạn có thể 

cảm thấy không thoải mái, chán nản và bằng cách nào đó bị 

đơn độc bây giờ, nhưng vào tuổi này, điều đó là thông thường 

vì mọi người khác cũng cảm thấy theo cách đó và bạn không 

phải là một người duy nhất. Mọi sinh viên thỉnh thoảng sẽ có 

loại cảm giác đó nhưng bạn học vượt qua nó cũng như bất kì 

cám dỗ nào làm sao lãng bạn khỏi mục đích giáo dục. Đừng 

vội vàng trong mọi thứ mà bạn có thể hối tiếc về sau bởi vì mọi 

thứ đều phải đợi cho tới khi bạn sẵn sàng. Là người lớn có 

nghĩa là có trách nhiệm với mọi hành động của bạn và điều đó 

cần thời gian để phát triển như một phần của trưởng thành. Đặc 

biệt bạn sẽ thấy ai đó có chung cùng giá trị với bạn, người 

chăm nom bạn và yêu bạn. 

Là sinh viên, bạn có nhiều thứ để học cho nên xin để thời 

gian học chúng cho tốt. Bạn có tri thức, kĩ năng và động cơ để 

thành công nhưng bạn cũng cần hiểu rằng giáo dục của bạn là 
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KHÔNG chỉ về có việc làm, hay làm ra tiền mà nhiều hơn nữa. 

Bạn phải học về lòng biết ơn bằng việc đền đáp lại điều bạn đã 

nợ bố mẹ bạn, thầy giáo của bạn, bạn bè bạn, xã hội của bạn, 

và đất nước bạn. Bạn phải dùng kĩ năng của bạn để đóng góp 

cho xã hội của bạn bằng việc là người tốt và có trách nhiệm và 

là công dân tốt của đất nước bạn. Bạn phải học làm cái gì đó 

hữu ích với  cuộc đời của bạn và làm ra khác biệt trong cuộc 

sống của những người khác. Bạn vào đại học để được giáo dục 

và cũng để phát triển tính cách và nhân cách của bạn để trở 

thành người tốt, công dân tốt bằng việc lãnh đạo cuộc sống 

hoàn thành. 

  

 

Thư cho sinh viên đại học: Cần được chuẩn bị 

Các bạn sinh viên đại học thân mến, 

Là sinh viên đại học, các bạn cần biết rằng vào đại học 

chỉ mới là bắt đầu; tốt nghiệp được là một thành tựu, nhưng 

bằng cấp không tương đương với thành công nếu bạn không 

thể tìm được việc làm liên quan tới điều bạn đã học. Theo một 

khảo cứu đại học năm 2012, chỉ 38% người tốt nghiệp là có 

khả năng kiếm được việc làm liên quan tới lĩnh vực học tập của 

họ, điều có nghĩa là 62% những người tốt nghiệp đã không 

kiếm được việc làm hay có việc làm không liên quan tới điều 

họ đã học. Trong số những người tốt nghiệp có được việc làm 

tốt, 86% số họ là trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán 

học (STEM); và trong những người tốt nghiệp không thể tìm 

được việc làm, 74% số họ ở trong các lĩnh vực khác như nghệ 

thuật, sân khấu, âm nhạc, triết học, khoa học xã hội, tâm lí, văn 

học và lịch sử. Dựa trên những dữ liệu này, điều quan trọng là 

bạn chọn lĩnh vực học tập của bạn một cách cẩn thận và thiết 
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lập thói quen học tập tốt để đảm bảo rằng bạn sẽ đạt tới mục 

đích giáo dục của bạn. 

Là sinh viên đại học, bạn cần hiểu rằng vào đại học 

không giống như trung học, và có được bằng cấp không giống 

như tìm được việc làm tốt. Bằng cấp KHÔNG BAO GIỜ là 

mục đích của bạn vì nó không đảm bảo cái gì cả. Mục đích của 

bạn nên là được giáo dục với tri thức và kĩ năng đúng và là một 

người có trách nhiệm cho bản thân bạn, cho gia đình bạn, và 

cho xã hội của bạn. Bạn đã bao giờ hỏi: “Điều gì làm cho một 

số sinh viên đại học thành công, trong khi số khác thất bại?” 

Điều đó không phải là vì họ thông minh thế nào hay họ may 

mắn thế nào mà về cách họ CHUẨN BỊ khi họ vào đại học. 

Mặc dầu bạn đã học tốt ở trung học nhưng điều đó không có 

nghĩa là bạn sẽ học tốt ở đại học, nếu bạn KHÔNG được chuẩn 

bị. 

Được chuẩn bị có nghĩa là bạn có lí do tốt để vào đại học. 

Bạn biết nó là gì và tại sao. Lí do KHÔNG nên là vì bố mẹ bạn 

bảo bạn vào đại học. Lí do KHÔNG nên là vì bạn tốt nhất của 

bạn sắp vào đại học. Lí do KHÔNG nên là vì đó là điều tiếp 

sau trung học. Lí do nên là ý tưởng riêng của bạn về tương lai 

của bạn vì bạn muốn được giáo dục, xây dựng nghề nghiệp tốt 

để cho bạn có thể có năng suất, độc lập, và đóng góp cho xã 

hội bạn. 

Được chuẩn bị nghĩa là bạn biết cách đặt ưu tiên của bạn. 

Bạn vào đại học để học cho nên tới lớp phải là ưu tiên hàng đầu, 

điều có nghĩa là bạn sẽ KHÔNG bỏ giờ lên lớp vì bất kì lí do 

nào. Là người có trách nhiệm nghĩa là bạn phải đặt thời gian 

riêng của bạn để học, làm bài tập về nhà, và đặt giới hạn cho 

các hoạt động xã hội. Sinh  viên có trách nhiệm biết cách quản 

lí thời gian của họ dựa trên ưu tiên của họ. Không có gì sai với 

việc đi ăn uống ngày cuối tuần, hay đi làm quen với ai đó đặc 

biệt, chừng nào bạn đã làm xong điều bạn lập kế hoạch để làm 

dựa trên ưu tiên riêng của bạns. Chỉ có 7 ngày trong tuần và 
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bạn chỉ có bốn năm để hoàn thành giáo dục của bạn nhưng bạn 

có cả đời cho các hoạt động khác cho nên đặt ưu tiên phải là 

điều đầu tiên bạn học khi vào đại học. 

Được chuẩn bị nghĩa là bạn phải học một cách vững chắc 

từng ngày. Bạn phải đọc mọi nhiệm vụ được phân công; với 

mỗi giờ trên lớp, bạn phải dành ít nhất hai giờ học riêng của 

bạn. Bạn không thể học nhồi nhét vào những phút cuối cho bài 

kiểm tra mà học mọi ngày, KHÔNG phải học mọi đêm trước 

bài thi. Bạn phải ghi chép bài trên lớp cho kĩ bằng việc lắng 

nghe cẩn thận điều giáo sư dạy trong lớp, và KHÔNG chú ý tới 

điều bạn bè bạn gửi cho bạn trong tin nhắn. Bạn phải làm việc 

có hiệu quả bởi vì bạn KHÔNG có thời gian nghe bài giảng lần 

thứ hai. 

Được chuẩn bị nghĩa là bạn phải học nhiều nhất có thể 

được. Khi bạn đọc cái gì đó, bạn phải nghĩ về nó nghĩa là gì, 

KHÔNG chỉ đọc lướt qua nó. Khi bạn không hiểu cái gì đó, 

bạn nên hỏi câu hỏi trong lớp để cho giáo sư có thể giúp bạn 

hiểu nó tốt hơn. Khi bạn viết bài báo hay làm bài tập về nhà, 

bạn nên nghĩ sâu về vấn đề và kiểm các tham chiếu để mở rộng 

tri thức của bạn. Tất nhiên, thỉnh thoảng nhiều điều có thể 

không xảy ra như bạn muốn nhưng bạn phải không bao giờ từ 

bỏ. Bạn phải biết rằng bài kiểm tra là cơ hội để kiểm tri thức 

của bạn. Cho nên thay vì nhìn vào điểm, bạn phải nhìn vào bạn 

đã học được bao nhiêu và bạn biết bao nhiêu để cho bạn có thể 

học tốt hơn lần sau. 

Được chuẩn bị nghĩa là bạn biết khi nào bạn có thể tự học 

và khi nào bạn sẽ cần giúp đỡ. Không ai có thể làm được mọi 

thứ cho nên thỉnh thoảng bạn cần hỏi sự giúp đỡ từ giáo sư. 

Bạn học kính trọng các giáo sư, không phải bởi vì tri thức của 

họ nhưng bởi vì sự chuyên cần của họ để giáo dục sinh viên 

như bạn. Họ không phải là ai đó chỉ truyền tri thức hàn lâm mà 

còn là người sẽ hướng dẫn bạn trong nhiều thứ. Bạn cần nói 

chuyện với họ về những điều bạn không hiểu, kể cả nghề 
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nghiệp, việc làm, và cách đặt mục đích, bao gồm cả mục đích 

trong cuộc đời bạn. Bạn không vào đại học chỉ để có bằng cấp, 

hay để làm ra tiền mà còn để là một người toàn bộ, một người 

tốt cho gia đình bạn, và là người hữu dụng cho xã hội bạn, 

người có trách nhiệm cho đất nước bạn, và nhiều điều nữa. 

Được chuẩn bị nghĩa là bạn học để mở rộng tri thức của 

bạn ra ngoài điều nhà trường dạy bạn. Bạn cần đọc nhiều để 

hiểu cách mọi sự vận hành, cách công nghệ thay đổi, cách kinh 

tế đang tăng trưởng, cách các công ti đang vận hành, và cách 

thế giới đang tiến hoá v.v. Bạn là một phần của thế giới này và 

bạn phải có trách nhiệm cho nó. Đó là lí do tại sao bạn phải học 

để trưởng thành một cách có trách nhiệm. Thời gian ở đại học 

còn nhiều hơn chỉ là học từ sách vở nhưng cũng là học để 

trưởng thành và là người có trách nhiệm. 

Là sinh viên đại học, bạn đang sống trong một thế giới 

được che chắn đặc biệt nhưng trong một thời gian ngắn bạn sẽ 

phải đối diện với thế giới thực. Điều bạn làm vậy sẽ xác định ra 

tương lai của bạn, tương lai của gia đình bạn, và bạn đóng góp 

bao nhiêu sẽ xác định ra tương lai của xã hội của bạn và tương 

lai của đất nước bạn bởi vì tất cả các bạn đều là tương lai. Tuy 

nhiên tương lai được xác định ở đây và bây giờ vì bạn đang 

được giáo dục trong đại học. Bạn đừng bao giờ quên rằng bố 

mẹ bạn có mong đợi về bạn vì họ hi sinh mọi thứ cho bạn; các 

giáo sư của bạn cũng có mong đợi ở bạn vì họ chuyên tâm mọi 

thứ để giáo dục bạn; và đất nước bạn cũng có mong đợi ở bạn 

vì bạn sẽ là công dân tốt người đóng góp cho tương lai của nó; 

và sau rốt, tương lai của thế giới cũng phụ thuộc vào những 

người như bạn và đóng góp của bạn cho nhân loại. 

  

 



 

 17 

Chuẩn bị cho đại học 

Trước khi vào đại học, nhiều người tốt nghiệp trung học 

đang đối diện với những câu hỏi khó về quyết định dự trường 

đại học nào và học lĩnh vực nào. Một số sinh viên sẽ chọn bất 

kì đại học nào chấp nhận họ và học bất kì cái gì họ thích. Tuy 

nhiên một số người sẽ nghe lời khuyên của bố mẹ họ và chọn 

điều bố mẹ muốn nhưng vấn đề là liệu bố mẹ có biết trường 

nào là tốt nhất và nghề nào đang có nhu cầu cao không? Ở Mĩ 

nhiều phụ huynh giám sát thị trường việc làm và thường dựa 

trên dự báo thị trường việc làm của Bloomberg và U.S News 

& World Report về xếp hạng đại học để khuyên con cái họ 

nhưng ở châu Á, phụ huynh thường dựa trên danh tiếng và xu 

hướng của các trường điều đã xảy ra vào thời họ còn là sinh 

viên thay vì theo dõi thị trường việc làm địa phương hiện thời. 

Khi tôi dạy ở Trung Quốc, tôi thường nghe các phụ huynh nói: 

“Không có gì tốt hơn là trường y, nha khoa và dược khoa,” và 

khuyến khích con cái họ đạt tới “bằng cấp cao nhất có thể 

được”. 

Ngày nay thời thế đã thay đổi vì thế giới đã bị tác động 

bởi nhiều điều mà các qui tắc ngày xưa có thể không còn hợp 

thức nữa. Hiện thời lĩnh vực học tập tốt nhất là STEM: Khoa 

học (Y, nha khoa và dược khoa v.v.) Công nghệ (Khoa học 

máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) Kĩ 

nghệ (Điện, Điện tử, Hoá học v.v.) và Toán học (Thống kế, 

v.v.). Tất nhiên lĩnh vực khoa học như Y, nha khoa và dược 

khoa tất cả đều là những nghề lớn nhưng chúng có phải là đầu 

tư tốt nhất ngày nay không? Chúng ta hãy xét thời gian và nỗ 

lực mà sinh viên phải dành ra trong các trường đặc biệt này: 

Quãng mười năm dành cho y; tám năm dành cho nha khoa; và 

bẩy năm dành cho dược sĩ và lương của họ khi so sánh với 

người phát triển phần mềm có bằng cử nhân và tám năm kinh 

nghiệm, người chuyên môn trong phân tích dữ liệu hay an ninh 

máy tính thì bạn có thể thấy rằng có khác biệt lớn. 
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Sai lầm tệ nhất mà học sinh trung học có thể phạm phải 

là KHÔNG quyết định về lĩnh vực học tập nào và chờ đợi cho 

tới khi họ vào đại học để học thử vài môn để xem môn nào là 

tốt nhất cho họ. Những sinh viên này thường chọn các môn dễ 

để cho họ có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Đến lúc họ 

tốt nghiệp, nhiều người mới biết rằng bằng cấp không phải là 

đảm bảo cho việc làm và khi họ đối diện với thực tại, lúc đó 

quá trễ và nhiều người trở thành một phần của những người tốt 

nghiệp bị thất nghiệp. Về căn bản nếu bạn không ra quyết định 

trước khi vào đại học, bạn có thể bỏ lõ cơ hội tốt. Phần lớn các 

chương trình hướng nghề như khoa học, công nghệ, kĩ nghệ, và 

toán học thường có số đăng tuyển giới hạn. Nếu bạn không ghi 

danh sớm, bạn có thể thấy khó vào được về sau. Lời khuyên 

của tôi là chuẩn bị sớm nhất có thể được, vì các trường hàng 

đầu là rất chọn lựa, các lĩnh vực học tập hướng nghề tốt có số 

nhận vào giới hạn, bạn phải được chuẩn bị KHI BẠN VẪN 

CÒN Ở TRUNG HỌC để chắc rằng bạn sẽ vào được. Bạn cần 

nói chuyện với các cố vấn nhập học của trường và hiểu yêu cầu 

của họ để cho bạn sẽ hiểu tính khả thi của việc được chấp nhận 

vào. 

Sinh viên thường bầy tỏ cách nhìn của họ với tôi rằng họ 

không chắc liệu có đam mê về công nghệ hay kĩ nghệ không? 

Hay liệu họ có thể vượt qua được những chướng ngại nào đó 

và hoàn thành đào tạo đại học nghiêm ngặt không. Tất nhiên, 

đó là nhiều điều cần hỏi vì nhiều học sinh trung học không đủ 

trưởng thành hay không thực sự biết điều họ muốn. Đây là chỗ 

phụ huynh nên tham gia để khuyến khích và cung cấp hỗ trợ vì 

họ hiểu tình huống và nhu cầu thị trường việc làm. Trong nhiều 

năm giảng dạy, tôi chưa bao giờ thấy một sinh viên cần cù nào 

mà không thể vượt qua được những khó khăn hàn lâm nào đó 

vì phần lớn chướng ngại đều ở trong tâm trí họ. Nếu họ nghĩ 

lập trình là khó thì họ sẽ không học môn lập trình; nếu họ nghĩ 

toán là khó thì họ sẽ né tránh toán nhưng nếu họ sẵn lòng đưa 

nỗ lực vào, phần lớn sẽ thành công. Đây là lí do tại sao sinh 
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viên cần xây dựng mối quan hệ tốt hơn với thầy giáo. Thầy 

giáo sẽ dành nhiều thời gian hơn để hỗ trợ cho bất kì sinh viên 

nào, nếu họ sẵn lòng làm việc chăm chỉ. Tôi có nhiều sinh viên 

tới môn Kĩ nghệ phần mềm của tôi với sự ngần ngại và bảo tôi 

rằng họ sẽ thử xem liệu họ có thể qua được môn này hay không. 

Tôi bảo họ nói chuyện với những sinh viên tốt nghiệp của tôi 

người đang làm việc trong công nghiệp và những người tốt 

nghiệp bị thất nghiệp khác, người học các môn dễ rồi ra quyết 

định. Đến cuối, phần lớn tới lớp tôi và quyết tâm hoàn thành nó. 

Tôi bảo họ: “Nếu các em học lớp của thầy chỉ để thử, các em sẽ 

thấy rằng nó là khó rồi các em bỏ. Nếu các em quyết tâm hoàn 

thành nó thì em sẽ thành công. Việc của thầy là hỗ trợ cho các 

em theo mọi cách nếu các em cũng đưa nỗ lực của các em 

vào.” 

Khi một số trong các bạn đang chuẩn bị cho tương lai của 

bạn, xin chắc nghiên cứu mọi khả năng và xét bốn lời khuyên 

của tôi từ blog trước. Nhớ rằng chính trường đúng, đào tạo 

đúng, lĩnh vực học tập đúng và thái độ đúng sẽ xác định ra 

tương lai của bạn và phần còn lại của đời bạn. 

  

 

Sinh viên năm thứ nhất 

Mọi học sinh vào đại học với mong đợi nào đó. Nếu điều 

xảy ra trong trường sánh đúng với mong đợi của họ thì kinh 

nghiệm đại học có thể là kinh nghiệm tích cực. Nếu không nó 

có thể là vấn đề. Chẳng hạn, nếu học sinh vào đại học, mong 

đợi ở tuần đầu tiên để gặp bạn nào đó và thấy bản thân mình có 

chỗ ăn ở ấm áp và thân thiện, thì họ có thể tận hưởng ở đó. Tuy 

nhiên, nếu họ không tìm được ai đó thân thiện mà đối diện với 

thù địch hay dửng dưng thì những tuần đầu của họ ở đại học có 
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thể trở thành kinh nghiệm xấu và điều đó có thể tác động lên 

việc học tập của họ. 

Năm thứ nhất đại học là thời gian mấu chốt cho sinh viên 

phát triển kĩ năng học tập, gặp gỡ bạn mới, và xây dựng nhân 

cách riêng của họ. Nếu được hướng dẫn và hỗ trợ đúng, học 

sinh có thể đạt tới nhiều. Nhưng nếu bị bỏ qua, nó có thể là bãi 

mìn mà nhiều học sinh sẽ vật lộn với tương lai bất định. 

Đa số sinh viên đại học năm thứ nhất đều ở lứa tuổi 17–

19. Vài người đủ trưởng thành để có trách nhiệm cho riêng họ. 

Nhiều người vẫn còn học và phát triển nhân cách riêng của họ 

và có thể chưa đủ trưởng thành để nhận đầy đủ trách nhiệm về 

hành động của họ. Thay đổi lớn từ trung học lên đại học là việc 

chuyển với nhiều căng thẳng. Nhiều người không biết mong 

đợi gì dưới dạng đăng tuyển, học tập, tìm lớp, làm bạn và là 

một phần của nhóm sinh viên đại học. Cho dù đại học có các 

cán bộ hỗ trợ và các cố vấn nhưng những người này có thể 

không phân biệt được sinh viên mới với các sinh viên cũ mặc 

dầu sinh viên mới cần giúp đỡ đặc biệt và nhiều hỗ trợ hơn. 

Nhiều sinh viên năm thứ nhất nói với tôi về cảm giác của 

họ bị cô lập ở đại học và đặc biệt bên trong nhóm sinh viên của 

họ. Một sinh viên nói: “Em cảm thấy rất một mình và bận tâm 

rằng em sẽ không có bạn nào cả. Mọi người khác dường như đã 

biết ai đó và có nhóm riêng của họ. Em không biết người nào 

và em sợ. Hi vọng mọi sự sẽ tốt hơn trong vài tuần tới.” Bất kì 

ai cũng đều cảm thấy không thoải mái ở chỗ mới, đặc biệt khi 

họ không biết người bạn nào. Tất nhiên, với nhiều sinh viên, 

những cảm giác này sẽ phai mờ đi trong vài tuần khi họ quen 

thuộc hơn với trường và có bạn mới. Tuy nhiên, vài người có 

thể vẫn có khó khăn trong điều chỉnh. Họ bị lẫn lộn và không 

biết cái gì được mong đợi từ họ. Đây là chỗ các giáo sư và cố 

vấn cần chú ý bởi vì cảm giác tiêu cực do lệch mong đợi có thể 

là nguyên nhân cho hiệu năng kém và sinh viên bỏ học. Tất 

nhiên, một số sinh viên có mong đợi không hiện thực hay đôi 
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khi, mọi sự thực tế đi sai nhưng laptop hay điện thoại di động 

của họ bị mất cắp rồi đột nhiên họ cảm thấy rất tiêu cực về 

trường. 

Sinh viên năm thứ nhất thường trải qua khó khăn học tập 

do mức độ công việc được đòi hỏi từ họ. Thách thức chính của 

công việc đại học là khối lượng lớn việc đọc, thời gian học ít 

hơn, và nhiều việc ghi chép, viết và bài tập ở nhà. Không có 

chuẩn bị, sinh viên có thể cảm thấy bị tràn ngập bởi vì họ 

không quen với phương pháp dạy và học ở đại học. Nhiều 

người quen với cách tiếp cận không chuẩn bị trước ở trường 

trung học nơi lớp là nhỏ và giáo viên để cho họ biết rõ ràng cái 

gì phải làm. Họ bị lẫn lộn về mức độ trách nhiệm mà họ được 

mong đợi nhận lấy cho việc học tập riêng của họ ở đại học. 

Không có lời khuyên và hỗ trợ, điều này có thể dẫn sinh viên 

trở nên bị xa lạ với môi trường mới của họ điều có thể tạo ra 

mất niềm tin, mất tự trọng, và có thể bỏ trường. 

Vào đại học là thách thức lớn. Nhiều sinh viên năm thứ 

nhất chưa có chiều hướng rõ ràng về nghề nghiệp của họ. 

Nhiều người thường chọn một lĩnh vực học tập đặc thù dựa 

trên học tập trước của họ ở trung học thay vì biết họ muốn làm 

gì cho nghề nghiệp tương lai của mình. Hầu hết các giáo sư đại 

học không coi lời khuyên nghề nghiệp là việc của họ. Nhiều cố 

vấn nghề nghiệp cung cấp hỗ trợ chỉ khi sinh viên tới họ. Điều 

này làm cho nhiều sinh viên lấy cách tiếp cận “thử và sai” nơi 

họ sẽ học vài lớp để xem họ thích cái gì và bỏ cái họ không 

thích. Một số sinh viên lựa chọn các lớp dễ bất kể tương lai về 

sau. Sẽ là tốt hơn cho nhà trường có việc đánh giá mức độ kĩ 

năng của sinh viên và cung cấp phản hồi sớm để hướng dẫn họ 

tới cái gì là tốt nhất cho họ và xây dựng tự tin và tự trọng của 

họ. Mặc dầu mọi trường đều có các buổi học định hướng cho 

sinh viên mới nhưng nó thường quá chung chung và không đủ 

xác định để giải quyết các vấn đề mà nhiều sinh viên năm thứ 

nhất gặp phải. 
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Phần lớn sinh viên năm thứ nhất đều bận tâm tới kĩ năng 

học tập của họ và khối lượng công việc mà họ cảm thấy cần 

cho họ thành công trong đại học. Họ thường nói cho tôi rằng 

mọi thứ đi quá nhanh để cho họ có thể bao quát được. Có nhiều 

công việc chờm lấp trong các lớp đến nỗi họ không có đủ thời 

gian. Phần lớn không nhận ra rằng với mỗi giờ trên lớp, họ 

phải dành ra ít nhất hai giờ học tập cá nhân. Họ không biết 

cách quản lí thời gian của mình tương ứng. Vì phần lớn các lớp 

năm thứ nhất bao giờ cũng đông, các giáo sư rất bận rộn và 

thường không thể chú  tới sinh viên được. Nhịp độ nhanh của 

các môn đại học thường thêm nhiều lẫn lộn và cảm giác thất 

vọng cho sinh viên mới. 

Sinh viên năm thứ nhất năng nổ hơn để học về điều được 

mong đợi của họ. Không có chiều hướng rõ ràng và hướng dẫn 

đúng trong vài ngày đầu hay tuần đầu, một số người sẽ phạm 

sai lầm và điều đó có thể là mấu chốt cho kinh nghiệm đại học 

của họ. Sinh viên thiếu chuẩn bị, có thói quen học tập xấu, 

không quản lí thời gian của mình sẽ gặp thời kì rất khó khăn và 

có lẽ không học tốt trong năm đầu. Không có nền tảng hàn lâm 

mạnh và cải tiến kĩ năng học, ít người hoàn thành được đại học. 

Đó là lí do tại sao con số sinh viên đại học bỏ học đã tăng lên 

trong vài năm qua. Đặc biệt ở châu Á nơi “đấu loại” hay “chọn 

người giỏi nhất” vẫn còn được coi là nguyên lí chính của giáo 

dục. 

Mọi sinh viên năm thứ nhất mà tôi gặp đều cực kì lạc 

quan về quyết định học tập của họ ở đại học nhưng lo âu về 

khả năng của họ để đối phó với đòi hỏi của việc học đại học. 

Nhiều người có mức độ quan tâm cao về quản lí thời gian, đạt 

tới mức thích hợp trong học tập của họ, và bắc cầu qua lỗ hổng 

giữa học tập trước đây của họ ở trường phổ thông và kinh 

nghiệm đại học. Có nhu cầu khẩn thiết cung cấp hỗ trợ phụ và 

hướng dẫn để giúp cho họ phát triển sớm lòng tự tin hàn lâm 

của họ ở đại học. Trong khi nhiều giáo sư coi việc của họ là 

truyền thụ tri thức chứ không chịu trách nhiệm về phát triển 
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hay điều chỉnh cho sinh viên, nhưng tôi tin là nhà giáo dục, 

chúng ta phải làm điều này. Bằng việc dành nhiều thời gian ở 

vài tuần đầu để giúp họ chuyển sang môi trường mới; bằng 

việc giải thích rõ ràng cho họ điều chúng ta mong đợi; bằng 

việc lắng nghe mối quan tâm của họ và sẵn lòng gặp họ, hoặc 

như cá nhân hoặc trong nhóm, chúng ta có thể cung cấp một số 

lời khuyên có nghĩa để đảm bảo rằng, điều họ kinh nghiệm đáp 

ứng cho mong đợi của họ về giáo dục bậc cao hơn là gì. 

‘Quản lí mong đợi’ là không dễ, vì từng sinh viên sẽ có 

mong đợi khác nhau. Tuy nhiên, các mong đợi, và việc quản lí 

những điều này, là rất quan trọng cho thành đạt của sinh viên. 

Không có gì là phần thưởng nhiều hơn cho chúng ta, những 

nhà giáo dục, khi thấy rằng tất cả họ đều thành công trong học 

tập đại học của họ. Không có gì tốt hơn là thấy thế hệ học giả 

mới, những người có giáo dục cao, người có thể đóng góp tích 

cực cho xã hội của chúng ta, đất nước chúng ta. Chỉ thế thì 

chúng ta mới biết rằng chúng ta cũng hoàn thành sứ mệnh của 

chúng ta về giáo dục sinh viên. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên năm thứ nhất 

Hôm nay khi các bạn vào năm học đầu tiên trong đại học, 

các bạn kích động về cuộc sống mới là sinh viên đại học nhưng 

một số trong các bạn có thể cảm thấy chút ít không thoải mái 

bởi vì có khác biệt giữa đại học và trung học. Tôi muốn cho 

các bạn vài lời khuyên mà có thể giúp bạn trong bốn năm tới: 

Thứ nhất, bạn cần biết rằng trong đại học không có ai sẽ 

bảo bạn làm gì. Bạn KHÔNG có thầy giáo theo dõi bạn để chắc 

chắn rằng bạn học, bạn làm bài tập về nhà, và lên lớp học. Phần 

lớn các giáo sư đại học đều bận rộn và họ coi bạn là người lớn 

chịu trách nhiệm cho hành động riêng của bạn. Một số sinh 
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viên có ý niệm rằng cuộc sống đại học là “tự do làm bất kì cái 

gì bạn muốn” nhưng xin cẩn thận cho. Tự do KHÔNG có nghĩa 

là hành động vô trách nhiệm mà nó có nghĩa là nhận trách 

nhiệm về việc học tập riêng của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho 

số mệnh của mình, nghề nghiệp của mình, và tương lai của 

mình cho nên bạn phải nhận nó một cách nghiêm túc. 

Là giáo sư đại học, tôi đã thấy một số sinh viên bỏ lớp và 

tin rằng họ vẫn có thể học tốt bằng “nhồi nhét” trước khi thi. 

Điều này có thể có tác dụng trong trường trung học nhưng 

KHÔNG có tác dụng trong trường đại học, bạn sẽ KHÔNG đi 

xa được bởi vì tài liệu trong đại học nhiều hơn ở trung học rất 

nhiều cho nên “nhồi nhét” sẽ KHÔNG có tác dụng. Nếu bạn 

KHÔNG nghiêm túc về học tập, bạn sẽ KHÔNG có khả năng 

lên lớp tiếp. Tôi đã thấy nhiều sinh viên bỏ học, thất vọng, 

chán nản và giận dữ bởi vì họ không học được nhiều môn. Lí 

do chính cho thất bại của họ: Bỏ nhiều lớp và KHÔNG thể theo 

kịp. 

Lời khuyên của tôi: Xin đến lớp một cách siêng năng và 

coi thời gian và nỗ lực của bạn là đầu tư cho tương lai của bạn. 

Thứ hai, các môn đại học yêu cầu sinh viên tham dự bài 

giảng, làm việc đọc thêm, tuân theo hướng dẫn học tập, VÀ 

làm bài tập về nhà để đảm bảo rằng sinh viên hiểu tài liệu và 

thu được tri thức cần thiết. Bạn phải làm tất cả những điều này 

hàng ngày một cách siêng năng vì có nhiều tài liệu và không 

thể nào nhồi nhét và hoá trang được. 

Lời khuyên của tôi: Xin coi một giờ trên lớp bằng ít nhất 

hai giờ “học tập cá nhân”. Ngay khi trường bắt đầu vào học, 

bạn phải lập lịch thời gian hàng tuần để thực hiện việc học tập 

của mình. Bạn sẽ cần chỗ yên tĩnh cho việc học tập riêng của 

mình nơi bạn có thể tập trung và học tập. Học cùng bạn bè là 

rất tốt nhưng họ không tính điều đó là “học tập cá nhân”. Bạn 

cần thời gian để học tập theo cách riêng của mình. 
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Thứ ba, phần lớn các đại học vẫn dựa trên thi để đo khả 

năng học tập của sinh viên. Nhiều sinh viên coi thi là vận “đỗ 

hay trượt” nhưng điều đó là KHÔNG đúng. Thi chẳng liên 

quan gì tới may rủi hay may mắn. Hoặc bạn biết rõ tài liệu 

hoặc không, cho nên bạn phải được chuẩn bị. 

Lời khuyên của tôi: Một tuần trước khi thi, bạn nên tạo ra 

“câu hỏi kiểm tra riêng của bạn” dựa trên hướng dẫn học tập, 

bài tập về nhà, từ kì thi năm trước, hay từ các điểm then chốt 

của thầy trong bài giảng và lấy nó làm “điều kiện kiểm tra”. 

Điều đó nghĩa là bạn phải thực hiện nó trong giới hạn thời gian 

chặt chẽ, không nhìn vào sách. Bằng việc làm điều đó tốt, bạn 

sẵn sàng cho kì thi thực. Khi bạn có kết quả thi, xin xem qua 

mọi lời phê mà giáo sư đã viết và so sánh chúng với “kiểm tra 

riêng” của bạn để xác định chỗ bạn đã bỏ lỡ vấn đề và học lại 

nó một lần nữa. Đây là điều học tập nghiêm chỉnh là gì vì bạn 

đang học những điều mới. 

Thứ tư, tài liệu đại học là trừu tượng và phức tạp cho nên 

điều tự nhiên là bạn có thể không hiểu nó rõ. Một số sinh viên 

ưa thích hỏi bạn bè họ khi họ không hiểu thay vì hỏi giáo sư. 

Đôi khi bạn họ cũng không hiểu rõ và có thể cho họ câu trả lời 

sai. 

Lời khuyên của tôi: Xin ĐỪNG ngần ngại hỏi câu hỏi. 

Nhiều sinh viên KHÔNG muốn hỏi câu hỏi trong lớp vì sợ 

rằng họ có thể hỏi điều sai. Quan điểm của tôi là: KHÔNG có 

câu hỏi sai mà chỉ có thái độ sai “KHÔNG hỏi”. Nếu bạn 

KHÔNG cảm thấy thoải mái khi hỏi trong lớp, bạn có thể tới 

gặp giáo sư sau giờ trên lớp và hỏi câu hỏi. Phần lớn các giáo 

sư đều sẵn lòng giải thích cho bạn điều bạn không hiểu, đó là 

việc làm của họ để đáp ứng cho sinh viên và giúp sinh viên. 

Việc học của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn có cơ hội hỏi về những 

điều bạn không hiểu. Bạn có thể nhận được hướng dẫn nào đó 

từ giáo sư về câu trả lời tốt nên là gì hay cái gì sẽ có trong bài 

kiểm tra. 



 

 26 

Nhân tiện, cuộc sống đại học KHÔNG phải chỉ là học tập. 

Nó cũng là về sự trưởng thành trách nhiệm và gặp gỡ bạn bè 

mới. Có nhiều điều để học trong đại học cho nên bạn phải lấy 

cơ hội này để phát triển mối quan tâm trí tuệ của riêng bạn, 

đam mê riêng của bạn về những điều khác như văn học, nghệ 

thuật và thể thao v.v. Từng học kì, phải chắc để thời gian học 

cái gì đó bạn thực sự quan tâm vì điều đó sẽ giữ cho bạn cân 

bằng hơn khi bạn trưởng thành trong đại học. Nhớ rằng cuộc 

sống đại học ngắn ngủi và quí giá, cho nên đừng phí hoài nó. 

  

 

Lời khuyên khác cho sinh viên năm đầu 

Tôi nhận được một email mà người gửi viết: “Em thực sự 

thích những lời khuyên của thầy trong website SEGVN nhưng 

bên cạnh việc học những vấn đề kĩ thuật còn gì khác thầy có 

thể gợi ý cho sinh viên đại học năm thứ nhất không?” 

Gợi ý của tôi: “Cuộc sống đại học KHÔNG phải là chỉ có 

học những vấn đề kĩ thuật mà còn về biết bản thân mình và 

trưởng thành thành người lớn có trách nhiệm. Gợi ý đơn giản 

của tôi với bạn là chăm nom cho bản thân mình. Đảm bảo rằng 

bạn ngủ và nghỉ ngơi đủ. Bạn có thể muốn bắt đầu từng buổi 

sáng với tập thể dục nhẹ nhàng để duy trì sức khoẻ cho mình. 

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể tham gia vào các môn thể 

thao như đá bóng, bóng bàn, cầu lông, chạy bộ hay đi bộ v.v. 

Sức khoẻ của bạn và tâm trí bạn là có liên quan, bạn không thể 

học tốt nếu bạn ốm cho nên duy trì mạnh khoẻ là quan trọng 

cho mọi sinh viên đại học. 

Là sinh viên năm đầu, bạn cần giữ cho tâm trí mình bình 

thản và tránh những hoạt động không cần thiết có thể làm sao 

lãng việc học tập của bạn. Học tập là “thói quen được học” và 

bạn cần có kỉ luật tự giác để pháttriển thói quen này qua thời 
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gian ở trường và chung cuộc cả đời mình. Nếu bạn có thời gian, 

xin đọc thật nhiều sách nhất có thể được, bạn có thể lựa chọn 

nhiều kiểu sách mà bạn quan tâm để mở rộng tri thức của mình. 

Tôi biết rằng ngày nay nhiều thanh niên không thích đọc sách 

mà ưa xem ti vi, nghe âm nhạc, hay chơi trò chơi máy tính. Tôi 

tin rằng đọc sách cho bạn luyện tập tốt hơn về bộ não, giữ cho 

bạn thảnh thơi và chuẩn bị cho bạn vào học tập sâu hơn. Trò 

chơi máy tính có thể thành nghiện và một số trò chơi đề cao 

bạo lực, dục, hay có ảnh hưởng xấu cho nên bạn phải cẩn thận 

vì chúng có thể gây phiền toái cho tinh thần bạn. 

Ở trường, bạn có nhiều cơ hội hơn để gặp mọi người, làm 

bạn mới và chia sẻ mối quan tâm. Bạn nên thận trọng trong 

chọn bạn vì có những ảnh hưởng tốt và xấu. Nhớ rằng giáo dục 

là đầu tư chính dưới dạng tài chính và nỗ lực cho nên xin cẩn 

thận trong quản lí thời gian và chi tiêu của bạn. Bạn nên đặt 

mục đích cho học tập của mình và giữ mối quan tâm trong lĩnh 

vực nghiên cứu. Đừng so sánh bản thân mình với người khác vì 

bao giờ cũng có ai đó tốt hơn bạn nhưng hãy khiêm tốn và tiếp 

tục duy trì tiến bộ của bạn, đó là chìa khoá cho việc phát triển 

tính cách của bạn.  Bạn cũng cần thực hành kiên nhẫn và tránh 

phán xét mọi người. Mọi người đều có quan điểm riêng của họ 

và cái gì đó để nói cho nên bạn phải đối xử với người khác 

bằng kính trọng, và lắng nghe họ. Lòng tốt đi con đường dài, 

bạn cần biến từ bi của mình thành hành động bằng việc giúp đỡ 

người khác. Bạn cần phát triển “kĩ năng mềm” của mình như 

trao đổi, trình bày, làm việc tổ, thương lượng, thảo luận nhưng 

cũng nhớ thực hành lắng nghe vì đó là một trong những kĩ 

năng tốt nhất bạn sẽ có trong cuộc đời mình. 

Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ phạm phải sai lầm nhưng 

chừng nào bạn học KHÔNG phạm cùng sai lầm lặp đi lặp lại, 

bạn vẫn đang làm tốt. Đừng cay đắng hay thất vọng vì những 

điều có thể không xảy ra như bạn ao ước mà duy trì tiến trình 

của bạn và giữ mối quan tâm với nghề nghiệp riêng của mình. 

Nhớ rằng mọi điều đều sẽ tới và đi nhưng mục đích của bạn 
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nên vẫn còn nguyên vì bạn đang nhắm tới nó, cũng giống như 

con thuyền giương buồm trong đại dương, sẽ có sóng lớn 

nhưng bạn phải vượt qua tất cả chúng để đạt tới đích chung 

cuộc của mình. 

Ngay cả bạn đang trong đại học, nơi bạn sống trong kí 

túc xá hay ở cùng gia đình, bạn cần nghĩ về gia đình mình, 

đừng bao giờ quên rằng cha mẹ bạn đã làm việc rất vất vả để 

nuôi nấng bạn và cho bạn cơ hội tuyệt vời này. Đừng làm họ 

thất vọng vì họ yêu bạn còn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. 

Một số sinh viên rời gia đình vào đại học, tận hưởng sự độc lập 

của họ rồi quên mất về sự hi sinh của gia đình họ. Trước khi 

bạn có thể thành công cùng với nghề nghiệp của mình, bạn 

trước hết nên là người con trai hay con gái tốt. Đó là bước quan 

trọng khi bạn đi vào cuộc sống của người lớn, nếu bạn không 

phải là đứa con biết đạo làm con, bạn sẽ không phải là người 

lớn có trách nhiệm và nếu bạn không phải là người lớn có trách 

nhiệm, bạn sẽ KHÔNG đi đâu được. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên đại học 

Khi sinh viên ghi danh vào đại học, nhiều người vẫn 

không chắc về học cái gì. Một số người hỏi tôi lời khuyên và 

tôi thường cho họ cùng câu trả lời rằng họ nên chọn khu vực 

công nghệ thông tin (CNTT) như khoa học máy tính, kĩ nghệ 

phần mềm, hay quản lí hệ thông tin. Sau đây là các lí do của 

tôi: 

Chúng ta đang sống trong “thời đại thông tin” nơi nhiều 

thứ dựa trên công nghệ thông tin. Từ tivi chúng ta xem tới điện 

thoại chúng ta dùng; từ công việc doanh nghiệp tới cách chính 

phủ vận hành, mọi thứ đều áp dụng công nghệ thông tin. Bằng 

việc tận dụng ưu thế của xu hướng này và phát triển các kĩ 
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năng cần thiết, sinh viên có thể thăng tiến nghề nghiệp của họ 

và là một phần của tiến bộ toàn cầu. Dù họ muốn là nhà khoa 

học hay phát triển phần mềm mới nhất; dù họ muốn mở doanh 

nghiệp riêng của họ hay làm việc cho công ti toàn cầu; dù họ 

muốn làm việc cho chính phủ hay xây dựng trò chơi máy tính, 

tất cả họ đều cần có kĩ năng CNTT. 

Một số sinh viên tin rằng với bằng cấp CNTT họ có thể 

chỉ làm việc trong công nghiệp CNTT. Điều đó là KHÔNG 

đúng. Với bằng cấp CNTT, họ có thể làm việc gần như cho bất 

kì ngành công nghiệp nào. CNTT là lĩnh vực rất rộng với miền 

rộng các ứng dụng và cơ hội việc làm. CNTT dẫn lái phát kiến 

trong khoa học, kinh doanh, chế tạo, nông nghiệp, giải trí và 

giáo dục. Ngày nay việc làm CNTT là trong số những việc làm 

được trả lương cao nhất và có thoả mãn việc làm tốt nhất trong 

các công nhân. Với thiếu hụt trầm trọng công nhân CNTT trên 

khắp thế giới, cơ hội kiếm việc là tuyệt hảo. CNTT là lĩnh vực 

có tương lai rất sáng sủa. Ngày nay nhiều vị trí điều hành yêu 

cầu tri thức về CNTT cho nên thăng tiến nghề nghiệp của 

những người có bằng cấp CNTT là tốt hơn những người khác. 

Khi công nghệ tiếp tục tạo ra nhiều canh tân hơn, tương lai 

được mong đợi thậm chí còn lớn hơn ngày nay. 

Với toàn cầu hoá, mọi ngành công nghiệp đều dựa trên 

CNTT để duy trì tính cạnh tranh. Mọi người bán lẻ đang tự 

động hoá kinh doanh của họ; họ cần CNTT để kiểm soát kho 

và bán hàng. Người quản lí cần dữ liệu chính xác cho đặt hàng 

hàng hoá và quản lí dây chuyền cung cấp của họ. Công ti ngân 

hàng và tài chính cần CNTT để quản lí mọi tài khoản và giao 

tác cũng như dự báo xu hướng và quyết định thương mại. Các 

công ti viễn thông cần ứng dụng CNTT cho điện thoại thông 

minh của họ để giúp người dùng theo dõi tin tức, tìm vị trí, gợi 

ý khách sạn, hay chơi trò chơi. Có nhiều ứng dụng của CNTT 

trong mọi ngành công nghiệp. Phát triển này dẫn tới phát triển 

khác, tạo ra nhu cầu mới về nhiều phần mềm CNTT. Khi nhiều 

ngành công nghiệp thúc đẩy ứng dụng CNTT của họ, những 
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ngành khác phải đi theo để cải tiến hiệu quả của họ và giảm chi 

phí. 

Nhiều sinh viên tin việc làm CNTT phần lớn là lập trình 

và kiểm thử. Điều đó là KHÔNG đúng. Lập trình và kiểm thử 

chỉ là hai trong nhiều vị trí và có nhiều vị trí mới hơn đang 

được tạo ra mọi ngày. Khi nhiều hệ thống CNTT đang được 

tích hợp, các ngành công nghiệp cần kiến trúc sư hệ thống, 

người thiết kế phần mềm và chuyên gia tích hợp. Những vị trí 

này nằm trong số các việc làm “nóng” ngày nay. Khi nhiều hệ 

thống đang chuyển vào mây, quản lí dịch vụ trở thành việc làm 

“nóng” khác vì phần mềm không chỉ là sản phẩm mà cũng còn 

là dịch vụ. Với Internet nhiều doanh nghiệp đang trở thành cửa 

hàng trực tuyến. Thế giới ảo bây giờ là thị trường lớn nhất với 

tiềm năng khổng lồ. Do đó, người thiết kế Web và việc tối ưu 

động cơ Tìm (SEO) đang trở thành việc làm “nóng”. Khi nhiều 

người được kết nối qua mạng xã hội; phân tích dữ liệu và kĩ 

nghệ xã hội là những việc làm khác có nhu cầu cao. Càng 

nhiều người làm các thứ trực tuyến, họ càng cần bảo vệ cho 

nên chuyên viên an ninh máy tính là việc làm “nóng” khác. Về 

căn bản, CNTT đã mở ra hàng nghìn vị trí mới và các chuyên 

môn mà thậm chí không tồn tại vài năm trước đây và nhiều 

việc làm mới đang sắp tới. 

Có kĩ năng CNTT sẽ cung cấp cho bạn nền tảng mạnh về 

tri thức, cách giải quyết vấn đề và tư duy logic điều sẽ cung cấp 

ưu thế cạnh tranh cho bạn trong nghề nghiệp của bạn. Ngược 

với nhiều thông tin sai rằng người CNTT thường làm việc một 

mình trước máy tính; phần lớn công việc CNTT yêu cầu một tổ 

nhiều người với các loại kĩ năng khác nhau. Để thành công 

trong CNTT bạn cần cả kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng mềm. Ngày 

nay người tốt nghiệp CNTT có nhiều chọn lựa vì họ có nhiều 

công ti để chọn. Không lâu trước đây, làm việc cho Microsoft 

hay Google đã là mơ ước của nhiều người nhưng ngày nay 

Facebook và Twitter là các lựa chọn ưa chuộng. Bên cạnh các 

công ti phần mềm đã có uy tín để làm việc với, một số người 
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muốn bắt đầu công ti riêng của họ. Lịch sử của công nghiệp 

CNTT đầy những người bắt đầu công ti riêng của họ một cách 

thành công như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, hay 

Sergey Brin toàn là tỉ phú. Tuy nhiên, có hàng trăm nghìn triệu 

phú CNTT mà bạn có lẽ chẳng bao giờ nghe tới tên của họ. 

Tuần trước Facebook đã mua Instagram, một công ti mới 

bắt đầu còn nhỏ với 10 nhân viên với giá 1 tỉ đô la. Điều đó 

dường như giống nhiều tiền được chia cho mười người nhưng 

điều này không phải là bất bình thường. Trong vài năm qua, 

Google, Microsoft, Apple, Cisco, và những công ti công nghệ 

chính khác đã tiêu hàng trăm tỉ đô la để mua các công ti mới 

thành lập nhỏ, các ứng dụng phổ biến, các dịch vụ CNTT, hay 

thậm chí các Websites. Điều đó làm cho nhiều người tốt nghiệp 

CNTT trở  thành triệu phú và tỉ phú khi họ vẫn còn trong độ 

tuổi 20 hay 30. Chẳng hạn, Siri là một ứng dụng di động cho 

iPhone nhưng do tính phổ biến của nó trong người dùng và 

nhiều tải xuống; nó nhận được sự chú ý của Steve Jobs. Apple 

mua Siri với xấp xỉ $200 triệu đô la và làm cho vài người đã 

tạo ra ứng dụng di động này thành rất giầu. Ba sinh viên đã tạo 

ra trò chơi video “Draw something” trong vài tuần, nó phổ biến 

tới mức Zynga đã mua phần mềm này với giá $210 triệu đô la. 

Skype là một công ti nhỏ với xấp xỉ 50 người tạo ra phần mềm 

cho phép mọi người nói chuyện qua internet thay vì qua điện 

thoại. Microsoft mua Skype với giá $8.5 tỉ đô la. 

Với toàn cầu hoá, có nhiều việc làm CNTT hơn là những 

người có chất lượng để lấp vào đó. Sở thống kê lao động Mĩ dự 

báo rằng CNTT có tiềm năng lớn nhất cho những việc làm mới 

cho tới năm 2025. Nếu bạn muốn một nghề ổn định với lương 

cao, xem xét học về CNTT đi. Nếu bạn cũng có kĩ năng tiếng 

Anh tốt, bạn có thể mở rộng nghề nghiệp của bạn để làm việc 

trên qui mô quốc tế. Mĩ có hơn nửa triệu công nhân nước ngoài 

và châu Âu có hơn một triệu. Tại sao không gia nhập vào 

những công nhân CNTT này và đi khắp thế giới? Mọi lễ Nô en, 

tôi nhận được nhiều thiệp chúc mừng từ những cựu sinh viên 



 

 32 

làm việc ở các nước ngoài; nhiều người tới từ những chỗ tôi 

chưa bao giờ nghe nói tới. 

Tôi tin CNTT là chọn lựa rất tốt cho sinh viên đại học. 

Tuy nhiên, có vài điều tôi muốn nhấn mạnh: Có quay vòng đổi 

người cao trong các công nhân CNTT ở mọi nước. Nhiều 

người tốt nghiệp làm việc cho công ti này một thời gian ngắn 

rồi chuyển sang công ti khác để được lương tốt hơn. Điều đó 

giống như nước đi logic để được đề nghị tốt hơn nhưng đừng 

để điều này “đánh lừa” bạn vì phần lớn những “công nhân nhảy 

cóc” này không kéo dài lâu được. Sau vài việc chuyển, đa số 

họ đều bị đuổi và chấm dứt nghề nghiệp của họ. Nhiều người 

bị nhử bởi “tham vọng mù quáng” để kiếm nhiều tiền hơn 

nhưng không tập trung vào việc duy trì kĩ năng thực hành sâu. 

Nhiều người lao đao bởi lực thị trường thay đổi do quyết định 

vội vàng của họ. Sự kiện là những người mới tốt nghiệp có thể 

có tri thức lí thuyết nhưng chưa có kĩ năng và kinh nghiệm. Họ 

cần phát triển kĩ năng bằng việc áp dụng điều họ biết vào công 

việc thực. Kĩ năng kĩ thuật cần thời gian để xây dựng và làm 

chủ. Bằng việc nhảy từ việc này sang việc khác chỉ vì lương 

cao hơn, họ không có thời gian phát triển kĩ năng được cần để 

biện minh cho lương cao. Cho nên phải chắc bạn biết bạn đang 

làm gì cũng như các hậu quả. Xin nhớ cho rằng các công ti 

không thuê “người” mà thuê kĩ năng và cam kết của người đó 

để là nhà chuyên nghiệp. 

Có mối quan tâm về tiếng nước ngoài được cần trong 

công nghiệp CNTT. Một số sinh viên hỏi tôi: “Em không có kế 

hoạch làm việc ở nước ngoài hay đi sang nước ngoài khác, sao 

em cần học tiếng Anh?” Ngày nay với toàn cầu hoá, nhiều dự 

án CNTT được phân bố toàn cầu với các thành viên tổ tới từ 

nhiều nơi. Điều bản chất là phải biết ít nhất một ngoại ngữ, 

tiếng Anh được ưa chuộng hơn cả. Trong công nghiệp CNTT, 

các kĩ năng trao đổi là sống còn. Nhiều công ti toàn cầu sẽ 

không thuê bạn nếu bạn không có kĩ năng ngoại ngữ. Cho dù 

bạn làm việc cho công ti địa phương nhưng khách hàng của 
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bạn có thể tới từ nước ngoài. Làm sao bạn có thể nói chuyện 

với khách hàng hay người dùng nếu bạn không nói được tiếng 

của họ? 

Có mối quan tâm khác về việc học liên tục hay học cả 

đời. Một số sinh viên hỏi tôi: “Tại sao em phải học những điều 

mới? Mọi điều em muốn là bằng cấp và việc làm; em không 

muốn học mọi lúc.” Câu trả lời của tôi là không may, quan 

niệm về có bằng cấp rồi về hưu là lỗi thời rồi. Ngày nay giáo 

dục liên tục là sống còn vì cạnh tranh của bạn sẽ trở nên khó 

khăn hơn. Công nghệ thay đổi và thị trường cũng thay đổi. Bạn 

phải được chuẩn bị để đáp ứng nhanh chóng với những hoàn 

cảnh thay đổi này bằng việc học kĩ năng mới. Bạn phải liên tục 

mở rộng tri thức của bạn bởi vì nếu bạn không làm điều đó, ai 

đó sẽ chiếm vị trí của bạn. Tôi thường cho sinh viên một khẩu 

hiệu đơn giản: “Đâu đó ngoài kia, ai đó đang học, và nếu bạn 

không học, người đó sẽ chiếm việc làm của bạn sớm hay 

muộn.” Tôi hỏi các sinh viên này: “Các bạn muốn có việc làm 

tốt nhất và vị trí được trả lương cao nhất. Các bạn muốn có 

nhiều tiền nhưng không muốn đưa vào nỗ lực nào, hoặc các 

bạn ngây thơ hoặc các bạn đang mơ.” 

Với nền kinh tế toàn cầu mạnh và nhu cầu khổng lồ về 

công nhân có kĩ năng CNTT, bây giờ là thời gian tốt để được 

đăng tuyển vào nghề CNTT. Nếu bạn thích toán học, khoa học 

máy tính là chọn lựa tốt. Nếu bạn thích kĩ nghệ và giải quyết 

vấn đề, kĩ nghệ phần mềm là chọn lựa tốt. Nếu bạn thích kinh 

doanh và quản lí, quản lí hệ thông tin là chọn lựa tốt. Khi bạn 

ra quyết định về nghề nghiệp của bạn, nhớ thảo luận chọn lựa 

của bạn với các cố vấn nhà trường để chắc bạn có được điều 

bạn muốn. 

Thế hệ của các bạn là nhóm mới các sinh viên có truy 

nhập đầy đủ vào mọi công nghệ mới. Với internet và với nhiều 

đào tạo trực tuyến, web, blog và Wikipedia, bạn có mọi ưu thế 

để học mà các thế hệ trước đã không có. Lựa chọn một lĩnh vực 
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để học tập là bước đầu tiên; đưa nỗ lực của bạn vào học tập là 

bước nữa; bằng cấp, vốn là chìa khoá mở cánh cửa cơ hội cho 

bạn, là bước chính nhưng còn hơn thế, bạn cần áp dụng điều 

bạn đã học vào việc làm để làm việc một cách tốt nhất và trở 

thành nhà chuyên nghiệp CNTT. Tôi cũng mong đợi rằng bạn 

sẽ tiếp tục học và có trách nhiệm với bản thân bạn, với gia đình 

bạn, với xã hội của bạn, và với đất nước của bạn. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên đại học -2 

Khi bạn vào đại học, bạn gặp đủ loại người. Một số ở đó 

để học, một số ở đó để tận hưởng, và nhiều người ở đó nhưng 

không biết làm gì. Trong đại học, bạn có thể có nhiều bạn bè 

tuỳ thích. Có nhiều người có cùng mối quan tâm như bạn. Nếu 

bạn thích âm nhạc, bạn có thể tìm ra nhiều người cũng thích âm 

nhạc. Nếu bạn thích ăn nhậu, bạn có thể tìm ra nhiều người 

cũng thích ăn nhậu. Nếu bạn thích đọc, bạn có thể tìm ra nhiều 

người thích đọc. Nếu bạn thích thể thao, bạn có thể tìm ra 

nhiều người cũng thích thể thao. Nếu bạn thích trò chơivideo, 

bạn có thể tìm ra nhiều người cũng thích trò chơi video. Tuy 

nhiên, bạn phải hiểu rằng bạn vào đại học để được giáo dục và 

học tập nên là ưu tiên cao nhất. Những người bạn tốt nhất mà 

bạn cần tìm là những người ở đó để học tập. 

Nếu bạn vào đại học nhưng không biết làm gì hay không 

chọn bạn cẩn thận thì bạn sẽ dễ dàng bị sao lãng khỏi mục đích 

học tập của bạn. Có nhiều sinh viên thường thức khuya trong 

đêm để chơi trò chơi video rồi cố ghi nhớ một số khái niệm 

then chốt trong vội vã với hi vọng rằng họ sẽ qua được kì thi. 

Có nhiều sinh viên đi ăn nhậu và không thể tới lớp được rồi lại 

đề nghị bạn cho họ mượn sách vở để học tập với hi vọng rằng 

họ sẽ theo kịp. Nếu bạn dành nhiều thời gian với họ, bạn sẽ làm 
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cùng điều như họ. Có những người thuyết phục bạn để cho họ 

sao chép bài tập về nhà của bạn hay thậm chí làm bài tập về 

nhà hộ họ. Bạn phải cố tránh họ, để cho khi họ gặp rắc rối, bạn 

không bị dính vào rắc rối cùng họ. 

Không thành vấn đề bạn giỏi thế nào, bạn sẽ không bao 

giờ có đủ thời gian ở đại học. Nếu bạn nghiêm chỉnh về học tập 

bạn sẽ thấy rằng có tràn ngập tài liệu bạn phải học. Đừng mong 

đợi học mọi thứ trong một tuần trước kì thi hay học nhồi nhét 

mọi thứ vào đêm trước khi thi. Điều đó là không thể được cho 

nên thậm chí đừng thử nó. Trong đại học, bạn sẽ không có đủ 

thời gian ngay cả cho ngủ, bởi vì bạn sẽ có nhiều công việc 

phải làm, nhiều việc đọc, nhiều bài tập về nhà, điều sẽ lấy đi 

nhiều thời gian của bạn. Bạn sẽ bận rộn đi từ lớp này sang lớp 

khác, từ phòng này sang phòng khác, cho nên bạn phải tổ chức 

thời gian của bạn một cách cẩn thận. Trong đại học bạn có thể 

có ít lớp yêu cầu ghi nhớ, nhưng phần lớn sẽ yêu cầu bạn nghĩ, 

phân tích, và thực hành. Các lớp này là khác với các lớp mà 

bạn có ở trường phổ thông, cho nên bạn phải thay đổi thói quen 

học tập của bạn. Thay vì làm việc “chăm chỉ”, bạn phải học 

làm việc “khéo léo”. 

Một điều quan trọng mà vài sinh viên chú ý tới là gia 

đình họ có mong đợi nào đó về họ. Bạn không còn là đứa trẻ 

mà là người lớn. Một khi bạn vào đại học, bạn chịu trách nhiệm 

cho bản thân bạn cho nên bạn phải hành động có trách nhiệm. 

Bạn phải hiểu rằng với mọi hành vi sẽ có hậu quả, tốt hay xấu. 

Bố mẹ bạn đã làm việc vất vả để cho bạn vào đại học và họ 

mong đợi rằng bạn sẽ trở nên khá hơn. Tất nhiên, bạn có thể có 

mong đợi riêng của bạn và thỉnh thoảng hai mong đợi này 

không như nhau. Bạn cần phân biệt điều bạn có thể và không 

thể làm khi bạn ở đại học. Đừng bao giờ quên rằng bố mẹ bạn 

có mong đợi cho nên đừng làm họ thất vọng. Tất nhiên, không 

ai vào đại học với ý định làm cho gia đình họ cảm thấy khó 

chịu nhưng họ thường không chú ý tới nhân tố này mãi tới khi 

quá muộn. Đó là lí do tại sao tôi lặp lại điều đó ở đây: “Đừng 
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làm bố mẹ bạn thất vọng.” Bạn không cần phải là sinh viên giỏi 

nhất; bạn không cần phải là người đứng đầu lớp; nhưng bạn 

vào đại học để được giáo dục rồi tốt nghiệp và đó là mục đích 

ngắn ngủi mà bạn phải cân nhắc một cách nghiêm chỉnh. 

Điều đầu tiên bạn phải làm ở đại học là tổ chức lịch biểu 

của bạn. Biết các lớp bạn phải dự và thời gian biểu bạn phải 

học tập tương ứng. Qui tắc đơn giản là với mọi giờ trên lớp, 

bạn phải dành ít nhất hai giờ học tập theo cách riêng của bạn và 

ít nhất một giờ học cùng bạn của bạn. Nếu bạn nghiêm chỉnh 

về học tập, bạn sẽ thấy rằng bạn không còn mấy thời gian dành 

cho cái gì đó khác. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn lập kế hoạch 

cho việc học đại học của bạn tương ứng với qui tắc này và bám 

sát nó. Bạn sẽ ngạc nhiên bạn sẽ học được nhiều làm sao. 

Tất nhiên, có bạn bè, bạn cũ từ trường phổ thông và bạn 

mới ở đại học nhưng bạn phải lựa bạn cẩn thận và chia sẻ kế 

hoạch học tập của bạn với họ. Tạo ra nhóm học tập nhỏ gồm ba 

tới năm người (không nhiều hơn bẩy người) để đọc qua tài liệu 

SAU KHI từng người đã học theo cách riêng của họ ít nhất hai 

giờ TRƯỚC KHI nhóm học tập gặp nhau. Lí do bạn học theo 

nhóm là để ôn lại tài liệu và nêu ra câu hỏi về cái gì đó bạn 

không hiểu. Nếu toàn bộ nhóm không hiểu rõ, bạn hỏi giáo sư 

để giải thích trên lớp. Đó là cách bạn và nhóm học tập. 

Điều thứ hai bạn phải làm là tuân theo từng chương trình 

môn học một cách cẩn thận. Chương trình cho bạn biết về 

mong đợi của giáo sư về môn học, chính sách dự học, sách 

giáo khoa, chính sách cho điểm, bài phân công và bài thi. Từ 

chương trình, tái tổ chức lại lịch học của bạn để dành ra ít nhất 

một tuần trước khi thi để tập trung vào chuẩn bị. Nếu bạn tuân 

theo kế hoạch học tập tương ứng, bạn không bao giờ phải học 

nhồi nhét cho kì thi. Tạo ra thói quen đến lớp sớm và chuẩn bị 

hỏi các câu hỏi về cái gì đó bạn không hiểu. Điều đó sẽ lôi kéo 

chú ý của giáo sư rằng bạn ở đó để học. Tạo ra thói quen ngồi 

hàng trước của lớp vì dễ nhìn lên bảng hay máy chiếu. Bạn sẽ 
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lôi kéo sự chú ý từ giáo sư nếu bạn ngồi ở hàng đầu hơn là 

hàng cuối lớp. Nhớ rằng lớp của bạn sẽ yêu cầu nhiều nỗ lực 

cho nên bằng việc để có được sự chú ý của giáo sư, bạn sẽ có 

ưu thế nào đó hơn người khác. 

Bạn vào đại học để học tập và được giáo dục. Bạn không 

vào đại học để chơi trò chơi video hay đi ăn nhậu cho nên đừng 

theo sức ép nào đó từ bạn bè. Cuối tuần của bạn là dành cho 

nghỉ ngơi và ôn tập tài liệu trong tuần chứ KHÔNG đi ăn nhậu 

cả đêm hay say khướt. Bố mẹ bạn không làm việc vất vả để 

cho bạn có thể dùng bốn năm của bạn vào chè chén say sưa, ăn 

nhậu, nghiện ma tuý, hay bị đuổi khỏi trường. Tôi biết nhiều 

sinh viên không đồng ý với lời khuyên của tôi. Câu hỏi của tôi 

là: “Tại sao bạn vào đại học? Mục đích vào đại học của bạn là 

gì?” Tôi không nói rằng bạn vào đại học và học mọi lúc nhưng 

bạn không có nhiều thời gian để phí hoài cho nên bạn phải 

dùng thời gian của bạn một cách cẩn thận. Bạn có thể đi xem 

phim hay đi nhà hàng cùng bạn trai hay bạn gái. Có nhiều thứ 

bạn có thể làm khi bạn ở đại học nhưng không làm bất kì cái gì 

mà bạn có thể hối tiếc về sau và đừng bao giờ để những điều 

này can nhiễu vào mục đích chính của bạn: được giáo dục. 

Mọi năm, có các sinh viên thách thức tôi bằng việc hỏi 

câu hỏi “Cái gì xảy ra nếu”. “Cái gì xảy ra nếu em theo lời 

khuyên của thầy mà vẫn không học tốt ở trường?” Câu trả lời 

của tôi: “Bạn học trong ba giờ hay ngồi trước sách của bạn 

trong ba giờ mà chỉ mơ mộng về cái gì đó khác? Bạn có ngủ 

trong thư viện không? Nhóm học tập của bạn có ôn bài trên lớp 

hay nói chuyện về các ngôi sao điện ảnh và ngôi sao nhạc 

rock?” “Điều gì xảy ra nếu bạn gái hay bạn trai của em không 

thích kế hoạch học tập của em vì em không thể dành đủ thời 

gian cho cô ấy hay cho anh ấy?” Câu trả lời của tôi: “Bạn có 

thể có bạn trai hay bạn gái sai. Tìm bạn khác người động viên 

bạn học tập, không phải là người động viên bạn đi ăn nhậu 

cùng họ. Nếu họ thực sự chăm sóc cho bạn, họ phải hỗ trợ cho 

bạn, không can nhiễu vào tương lai của bạn.” Tôi cũng có câu 
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hỏi cho họ: “Điều gì xảy ra nếu bạn thất bại ở đại học hay bị 

đuổi thì cái gì sẽ xảy ra cho bạn?” “Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn 

trai hay bạn gái thấy rằng bạn thất bại ở đại học hay bị đuổi?” 

“Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị nghiện rượu hay ma tuý vì bạn bị 

nhiều ảnh hưởng xấu?” “Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gái của bạn 

mang thai?” “Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mang thai? “Điều gì sẽ 

xảy ra nếu bạn bị bắt khi dùng ma tuý?” Đây KHÔNG phải là 

lí do để bạn vào đại học. Xin NGHĨ cho cẩn thận, bằng việc 

vào đại học, bạn có tương lai sáng lạn. Gia đình bạn mong đợi 

bạn học tốt, xã hội mong đợi bạn là công dân có giáo dục, và 

đất nước bạn cần tài năng của bạn, cho nên đừng hành động 

một cách vô trách nhiệm. 

 

 

Lời khuyên khác cho sinh viên đại học 

Một sinh viên viết cho tôi: “Có nhiều người tốt nghiệp 

đại học bị thất nghiệp ở nước em và là sinh viên năm thứ hai, 

em rất lo. Mặc dầu em học khoa học máy tính mà theo thầy là 

lĩnh vực tốt với nhiều cơ hội việc làm, nhưng làm sao em chắc 

được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì 

để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em? Xin thầy lời 

khuyên.” 

  

Đáp: Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể 

làm khi vẫn trong trường là thu được kinh nghiệm làm việc 

thực tại. Mặc dầu bất kì kinh nghiệm nào cũng là tốt hơn không 

có kinh nghiệm, nhưng việc làm trong công ti phần mềm sẽ 

giúp bạn có kinh nghiệm trong khu vực mà bạn đang tìm công 

việc sau khi tốt nghiệp. Cách tốt nhất để làm điều này là làm 

việc bán thời trong năm học hay tìm việc toàn thời trong thực 
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tập mùa hè điều sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để có kinh nghiệm 

làm việc trong công nghiệp. 

Bạn cũng cần phát triển kĩ năng mềm. Một số trường 

cung cấp đào tạo kĩ năng mềm, những trường khác có thể 

không nhưng bạn có thể xây dựng kĩ năng làm việc tổ bằng 

việc tham gia vào các hoạt động trường học, và các hoạt động 

tình nguyện. Bạn có thể tham gia vào câu lạc bộ máy tính 

trường học, hay câu lạc bộ sinh viên điều cho phép bạn cải tiến 

kĩ năng mềm của bạn. Và đừng quên rằng thể thao bao giờ 

cũng là cách tốt để xây dựng kĩ năng làm việc tổ mạnh nữa. 

Đại học cũng là thời gian cho các cá nhân trưởng thành, 

để phát triển tính cách, và có trách nhiệm hơn. Do đó tình bạn 

và quan hệ là các nhân tố then chốt có thể giúp cho bạn trong 

nghề tương lai của bạn. Quan hệ được phát triển trong trường 

KHÔNG CHỈ giúp bạn vượt qua nhiều chướng ngại MÀ CÒN 

có thể trở thành tình bạn kéo dài cả đời. Tuy nhiên, bạn cần 

chọn bạn, những người cùng viễn kiến, hứng khởi nghề nghiệp, 

và mục đích giáo dục. Họ có thể động viên bạn, khuyến khích 

bạn, và hỗ trợ bạn trong việc đạt tới mục đích giáo dục của bạn. 

Qua những mối quan hệ này, bạn học là người tốt hơn, là người 

có trách nhiệm và chăm nom vì bạn có ai đó để chia sẻ cách 

nhìn cuộc sống của bạn hay mơ ước của bạn. Bên cạnh tình bạn 

với sinh viên khác, bạn cũng cần xây dựng các quan hệ với các 

giáo sư và cố vấn nhà trường người có thể đưa ra những cơ hội 

kèm cặp và hướng dẫn nghề nghiệp nữa. 

Bạn nên phát triển thói quen tốt về đọc tài liệu bên ngoài 

điều nhà trường yêu cầu như xu hướng thị trường, xu hướng 

công nghệ. Bạn có thể theo các báo toàn cầu cũng như địa 

phương để đảm bảo rằng bạn có tri thức rộng hơn về thế giới 

bao quanh bạn. Bạn càng biết nhiều thứ, bạn càng sẽ trở nên 

giỏi hơn và bạn sẽ sẵn sàng hơn cho việc làm tương lai. Cố 

gắng học ít nhất một ngoại ngữ để cho bạn có thể đọc tin tức và 

bài báo kĩ thuật trong các ngôn ngữ khác. Chúng ta đang sống 
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trong thế giới thay đổi nhanh và được kết nối; bạn cần biết về 

xu hướng thị trường và cơ hội nghề nghiệp ở các nước khác 

nữa. Nó sẽ giúp bạn nếu bạn muốn có việc làm với công ti 

nước ngoài hay làm việc ở nước khác nữa. 

Bên cạnh các môn kĩ thuật, điều quan trọng là học các 

môn thêm mà có thể tán dương cho nghề nghiệp của bạn. Nếu 

có thể, bạn nên học một hay hai môn về doanh nghiệp như luật 

doanh nghiệp hay quản lí để chuẩn bị thích hợp cho bạn với thế 

giới doanh nghiệp. Mọi trường đều có trung tâm nghề nghiệp 

nơi cung cấp cho sinh viên đa dạng các hội thảo, đào tạo và tìm 

việc làm, để giúp họ viết bản lí lịch, học cách trình diễn trong 

phỏng vấn việc làm, và hướng dẫn họ tìm cơ hội thực tập trước 

khi tốt nghiệp. Bạn nên tận dụng ưu thế đầy đủ của điều trung 

tâm nghề nghiệp sinh viên phải cung cấp. 

Sự kiện là với lập kế hoạch nghề nghiệp, bạn có thể hoàn 

thành đại học không chỉ với tấm bằng, mà còn với những kinh 

nghiệm làm việc nào đó điều sẽ giúp bạn kiếm được việc làm 

tốt và xây dựng nghề nghiệp vững chắc có thể kéo dài theo thời 

gian. 

  

 

Lời khuyên khác cho sinh viên đại học -2 

Một sinh viên đại học năm thứ nhất viết cho tôi: “Vài 

năm trước đây, anh của em vào đại học nhưng khi anh ấy quay 

về, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy không còn tốt và lễ phép nữa mà 

thường bực tức với mọi thứ. Anh ấy học thói quen xấu như 

uống rượu và hút thuốc và đòi bố mẹ em mua cho anh ấy điện 

thoại di động và laptop cho dù gia đình em nghèo. Sau khi tốt 

nghiệp, anh ấy đã bỏ đi tìm việc làm ở thành phố khác, anh ấy 

chưa bao giờ quay về thăm gia đình em hay hỗ trợ cho gia đình 

chúng em. Năm nay em vào đại học nhưng em không muốn 
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giống như anh em. Thầy sẽ cho một sinh viên trẻ sắp vào đại 

học lời khuyên gì?” 

  

Đáp: Khi mọi người lớn lên, họ thay đổi. Lúc thì họ thay 

đổi ở nhà, lúc thì họ thay đổi ở trường. Thay đổi là một phần 

của trưởng thành. Một số thay đổi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

bên ngoài như bạn bè, phim ảnh, thời thượng, v.v. Một số tới từ 

các yếu tố bên trong như hiểu biết, thông cảm và trách nhiệm. 

Một số thay đổi là tốt và một số thì không nhưng chúng ta tất 

cả đều thay đổi. Vào đại học là một kinh nghiệm đặc biệt khi 

thanh niên được phơi ra cho nhiều điều, cả tốt lẫn xấu. Điều đó 

là tuỳ ở sự trưởng thành của từng người mà họ có thể chống lại 

được những cám dỗ hay chịu thua chúng. Điều đó là tuỳ ở 

người ta để đặt ra chiều hướng và mục đích nghề nghiệp để đạt 

tới hay trôi nổi theo dòng chảy của bất kì cái gì tới trên đường 

của họ. Điều đó là tuỳ người ta quyết định học cái gì khi họ 

kinh nghiệm những điều mới rồi điều chỉnh hành vi của họ 

tương ứng. Điều đó là tuỳ ở người ta kiểm soát số mệnh của họ 

hay để cho những thứ bên ngoài kiểm soát họ. 

Vì bạn có ý thức về điều đã xảy ra với anh của bạn, tôi 

nghĩ bạn sẽ không giống anh ấy. Bạn dường như chămnom tới 

bố mẹ bạn và đó là cái gì đó rất quí giá. Với tôi đạo làm con là 

trách nhiệm đầu tiên mà mọi người học khi họ còn trẻ. Chỉ 

bằng việc có trách nhiệm với gia đình họ mà họ mới học có 

trách nhiệm cho bản thân họ. Khi họ có trách nhiệm với bản 

thân họ thì họ sẽ có trách nhiệm với xã hội và đất nước của họ. 

Mọi thứ đều bắt đầu với nền tảng của việc có trách nhiệm với 

bố mẹ bạn và đó là bắt đầu của quá trình trưởng thành. Tôi đã 

viết nhiều bài khuyên sinh viên đại học về chọn lĩnh vực học 

tập và đặt chiều hướng nghề nghiệp nhưng vì bạn hỏi, tôi có lời 

khuyên khác về việc có trách nhiệm cho bản thân bạn. 

Là sinh viên năm thứ nhất, bạn phải học chăm sóc cho 

bản thân bạn. Phải chắc bạn ngủ và nghỉ ngơi đủ. Bạn cần 
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mạnh khoẻ để thành công trong đại học và về sau trong cuộc 

đời. Nhiều sinh viên đại học không chú ý tới sức khoẻ của họ 

và phung phí nhiều thời gian vào thói quen không mạnh khoẻ 

như hút thuốc, uống rượu và thậm chí dùng ma tuý bất hợp 

pháp. Với một số người điều đó đó là thứ “thời thượng” nhưng 

họ không biết đầy đủ hậu quả chừng nào cái gì đó còn chưa 

xảy ra cho họ. Nếu bạn không có trách nhiệm với thân thể 

riêng của bạn thì ai sẽ có trách nhiệm? Chỉ bằng việc duy trì 

mạnh khoẻ thể chất bạn có thể nuôi dưỡng cho linh hồn của 

bạn. Có linh hồn mạnh mẽ sẽ giúp bạn vượt qua chướng ngại 

và đạt tới mục đích giáo dục của bạn ở trường và mục đích 

nghề nghiệp trong tương lai. Tôi thường khuyên các sinh viên 

giữ thói quen luyện tập thể dục tốt như đi bộ, bơi hay chơi thể 

thao (bóng bàn, ten nít, đá bóng v.v.). Bên cạnh đó, điều tốt là 

nếu họ có thể dành chút thời gian mỗi ngày ở chỗ tĩnh mịch để 

cho họ có thể hội tụ tâm trí họ mà không bị bận tâm bởi những 

tiếng ồn không cần thiết. Thư viện thường là chỗ tốt để hội tụ 

và nghỉ ngơi. Đi dạo yên tĩnh trong vườn sẽ là tuyệt vời. Chỉ 

bằng việc có linh hồn mạnh mẽ mà bạn có thể vượt qua được 

đau khổ hay sợ hãi. 

Như một phần của trưởng thành, một số sinh viên thường 

so sánh bản thân họ với người khác, trong trường hợp đó họ có 

thể trở thành kiêu ngạo nếu có những người kém hơn bản thân 

họ hay trở nên cay đắng nếu có ai đó giỏi hơn. Có những điều 

không cần thiết mà có thể làm bận tâm linh hồn bạn. Bạn phải 

hội tụ vào việc tận hưởng thành tựu riêng của bạn và giữ quan 

tâm trong nghề nghiệp riêng của bạn. Ở đại học bạn sẽ gặp 

nhiều người. Bạn phải đối xử với mọi người một cách kính 

trọng, và học lắng nghe họ. Lắng nghe là kĩ năng mà phần lớn 

người trẻ không có, điều tốt là bắt đầu phát triển kĩ năng đó bây 

giờ vì nó sẽ là món quà quí báu cho bạn trong đời bạn. Lòng tốt 

đi đường dài. Biến từ bi thành hành động đi. Giúp đỡ người 

khác và là người dễ thương. 
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Lời khuyên thêm cho sinh viên đại học 

Tôi đã nhận được nhiều email từ các sinh viên hỏi về lời 

khuyên trong cuộc khủng hoảng tài chính này.  Nhiều người 

thực sự lo sợ cho tương lai của mình và không biết phải làm gì. 

Là sinh viên, bạn không kiểm soát được cách nền kinh tế thay 

đổi hay khi nào các công ti thuê người nhưng bạn lại kiểm soát 

được tâm trí riêng của mình. Nếu bạn đọc tin tức về cuộc 

khủng hoảng tài chính này và cách các công ti đang chuẩn bị 

để phá sản, bạn sẽ lo lắng nhiều hơn. Bạn cần biết rằng cái gì đi 

lên rồi sẽ phải đi xuống và cái gì xuống đáy rồi sẽ đi lên, đó là 

tất cả về cuộc sống đấy, cũng giống như sóng trong đại dương 

hay bốn mùa luân chuyển: xuân hạ thu đông. Bạn phải bình 

thản và dùng thời kì này để chuẩn bị cho tương lai của mình 

hơn là lo lắng quá nhiều. Trong cuộc khủng hoảng này, mọi 

nước đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là các nước đang phát triển nơi 

nền kinh tế của họ vẫn còn chưa chín muồi với số lượng lớn 

người bị thất nghiệp. Là sinh viên, bạn sẽ cần chuẩn bị cho 

thách thức mà bạn sẽ đối diện liên quan tới việc làm và cách 

làm việc trong thời kì thay đổi này. Đây là vài lời khuyên bạn 

có thể dùng. 

1. Bằng cấp đại học & giáo dục 

Việc giáo dục tốt là sự bắt đầu tốt, khi có liên quan tới 

tính có việc làm nhưng bằng cấp không phải bao giờ cũng là 

đảm bảo cho việc làm, nó chỉ mở ra cánh cửa cơ hội cho bạn. 

Một điều quan trọng cần nhớ là ở chỗ giáo dục không chấm dứt 

với việc nhận bằng, nó mới chỉ là bắt đầu. Bạn cần thường 

xuyên cải tiến kĩ năng của mình để bắt kịp với thay đổi công 

nghệ. Nếu có thể, học thêm các môn giáo dục phụ hay các môn 

đào tạo chuyên môn để chứng tỏ sự sẵn lòng tiếp tục học tập 

của bạn. Trong một thế giới không hề ngừng thay đổi, người 

công nhân lớn không bao giờ có thể ngừng việc học cho nên 
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chứng minh được cho người sử dụng lao động rằng bạn là 

người luôn học tập, đó dứt khoát là điểm mạnh. 

2. Tìm cơ hội việc làm khi người khác không tìm thấy 

Như tôi đã nhắc tới ở trên, sinh viên thành công không 

chỉ hoàn thành các việc làm mà còn thay đổi các qui tắc cạnh 

tranh bằng việc có kĩ năng mà người khác không có. Thay vì có 

cùng bằng cấp, cùng kĩ năng như người khác, họ sẽ tự làm khác 

biệt mình với người khác bằng việc học kĩ năng mới, đặc biệt 

những kĩ năng công nghiệp cần. Họ bao giờ cũng học những 

điều mới bằng việc lấy đào tạo thêm cho nên họ có thể đi trước 

người khác. Trong cạnh tranh toàn cầu, tri thức và kĩ năng là 

các yếu tố phân biệt trong sử dụng lao động và an ninh việc 

làm. 

3. Là người có đủ tư cách nhất cho chức vụ 

Bạn không thể chỉ là sinh viên giỏi. Bạn phải là người 

giỏi nhất trong việc làm mà bạn xin vào. Nếu bạn muốn làm 

việc trong công nghiệp phần mềm, bạn phải là người kĩ sư 

phần mềm giỏi nhất, người lập trình giỏi nhất, người kiểm thử 

giỏi nhất, và người thiết kế giỏi nhất. Các công ti về căn bản 

thuê công nhân “trung bình” sẽ không có khả năng tồn tại lâu 

trong cuộc khủng hoảng này. Chỉ các công ti giỏi nhất mới tồn 

tại và công ti giỏi nhất sẽ chỉ thuê những sinh viên giỏi nhất. 

Hội tụ vào việc cải tiến năng lực của bạn và chuẩn bị cho thách 

thức này đi bởi vì tìm việc tự bản thân nó đã là việc làm toàn 

thời rồi. 

4. Học điều mới 

Có nhiều cách học hơn chỉ là tới lớp, bạn có thể học 

nhiều bằng việc dự các cuộc hội nghị. Hội nghị cho phép bạn 

học nhiều chủ đề và kĩ thuật và cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều 

nhà chuyên môn. Bạn có thể có cơ hội gặp người sử dụng lao 

động tiềm năng, nhiều công ti cử người tới các cuộc hội nghị 

để nhận diện những ứng cử viên tốt cho việc làm của họ. Bạn 
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cũng có cơ hội gặp nhiều diễn giả, người có thể cho bạn lời 

khuyên tốt. Cách khác để học điều mới là sách, và với công 

nghệ ngày nay bạn có thể học nhiều từ các websites chuyên 

ngành nhưng phải cẩn thận bởi vì không phải mọi thứ trên 

website đó là đúng. Trước khi bạn nghĩ rằng bạn không có tiền 

để học điều mới, nếu bạn muốn học, bao giờ cũng có cách. 

  

 

 Bốn lời khuyên cho sinh viên đại học 

Hôm qua, tôi nhận được một email từ một học sinh trung 

học trong đó anh ta viết: “Có nhiều người tốt nghiệp đại học 

không có việc làm ở nước em, một số phải làm việc như công 

nhân lao động, số khác đi lái xe taxi v.v… Vì em sẽ vào đại 

học sang năm, em lo lắng về tình huống này. Bố mẹ em nói đó 

là vì kinh tế kém và nó có thể cải thiện vào lúc em tốt nghiệp 

nhưng dầu vậy em vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Em cần 

lời khuyên của thầy về điều cần làm để đảm bảo rằng em sẽ có 

nghề nghiệp tốt. Xin thầy giúp cho.” 

  

Đáp: Tôi đã viết nhiều bài về người tốt nghiệp bị thất 

nghiệp trong blog này. Dễ dàng đổ lỗi cho suy thoái kinh tế 

như nguyên nhân cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp nhưng có 

sự kiện mà vài người thậm chí đã nhắc tới: Có thiếu hụt công 

nhân có kĩ năng ở mọi nước và đồng thời, có số lớn người tốt 

nghiệp đại học bị thất nghiệp. Tình huống này sẽ tiếp tục chừng 

nào sinh viên vẫn tin rằng chỉ bởi có bằng đại học, họ có thể 

kiếm được việc làm. Họ phải hiểu rằng cách duy nhất để có 

được việc làm tốt là có tri thức và kĩ năng đáp ứng cho nhu cầu 

của công nghiệp. Họ phải nhận ra rằng để xây dựng nghề 

nghiệp tốt, họ cần những kĩ năng nào đó như kĩ năng kĩ thuật, 

kĩ năng mềm và kĩ năng ngoại ngữ. Lời khuyên của tôi là bạn 
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phải nhận diện nhu cầu thị trường địa phương của bạn rồi chọn 

lĩnh vực học tập sánh đúng nhu cầu đó và phát triển bản kế 

hoạch nghề nghiệp để hướng dẫn bạn trong nghề của bạn. 

Nếu bạn nhìn vào mọi sinh viên đại học ngày nay, bạn sẽ 

thấy rằng chỉ vài người có phương hướng rõ ràng về phải làm 

gì nhưng phần lớn thì không. Có vài người lập kế hoạch học 

tập cẩn thận nhưng nhiều người chỉ học bất kì cái gì thích thú. 

Có một số người vào đại học để chuẩn bị một nghề đặc biệt 

trong công nghiệp nhưng nhiều người vào đại học để học chủ 

đề mà họ thích. Sinh viên chuẩn bị cho bản thân mình về một 

nghề đặc biệt thường chọn các lĩnh vực học tập trong khoa học, 

công nghệ, kĩ nghệ, doanh nghiệp, toán học, giáo dục, và chăm 

sóc sức khoẻ (y học hay chăm sóc). Trong những lĩnh vực này, 

họ học tri thức và kĩ năng đặc biệt mà có thể được áp dụng trực 

tiếp vào việc làm. Các sinh viên khác chọn các lĩnh vực học tập 

bởi vì họ thích môn học, có thể phải làm cái gì đó khác về sau 

mà không liên quan gì tới giáo dục của họ. Điều đó không có 

nghĩa là họ không có tri thức và kĩ năng nhưng những kĩ năng 

này có thể không áp dụng được cho một việc đặc biệt. Chẳng 

hạn, không phải mọi người tốt nghiệp về lịch sử đều trở thành 

nhà sử học; nhiều người sẽ phải làm việc khác. Phần lớn người 

tốt nghiệp trong văn học không trở thành nhà văn và nhiều 

người phải làm cái gì đó khác. Tất nhiên, hiện không có việc 

làm cho triết học v.v.  Đó là lí do tại sao cách nhìn “Học điều 

bạn thích, lấy bằng, rồi mọi thứ sẽ ổn” không còn hợp thức 

trong thế giới cạnh tranh này. 

Sau đây là bốn lời khuyên mà bạn có thể dùng để xây 

dựng nghề nghiệp tốt: 

Thứ nhất, bạn cần chọn “đại học đúng” để ghi danh vì 

không phải mọi đại học đều như nhau. Một số đại học là tốt 

nhưng một số thì không; một số có chương trình đào tạo tốt 

nhưng một số chỉ có chương trình chung mà có thể lỗi thời; 

một số hội tụ vào giáo dục và một số chỉ hội tụ vào làm tiền. Ở 
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Mĩ phần lớn sinh viên đều dùng việc xếp hạng các trường để 

chọn trường nào cần ghi danh vào nhưng ở nước bạn có thể 

không có hệ thống xếp hạng tại chỗ cho nên bạn phải làm 

nghiên cứu riêng của bạn. Tất nhiên, không dễ vào các trường 

hàng đầu vì điều đó tuỳ thuộc vào hiệu năng ở trường trung học 

của bạn và điểm thi, bạn có thể phải chọn trường mà bạn có thể 

vào được. Tuy nhiên trong các trường này cũng có một số tốt 

hơn số khác cho nên bạn cần nghiên cứu nhiều hơn bằng việc 

dùng chỉ báo về số người tốt nghiệp có được việc làm liên quan 

tới lĩnh vực học tập của họ. Nếu thông tin này không sẵn có ở 

trường, bạn có thể hỏi một số người tốt nghiệp của họ trong 

lĩnh vực bạn muốn học. 

Thứ hai, bạn cần chọn “đúng lĩnh vực học tập”. Có giả 

định sai trong các sinh viên rằng họ phải chọn lĩnh vực học tập 

dựa trên điều bạn là giỏi ở trung học. Trong nhiều năm dạy học, 

tôi thấy rằng điều đó là KHÔNG đúng vì giáo dục trung học 

cung cấp các khái niệm nền tảng dựa trên tri thức chung nhưng 

giáo dục đại học là khác hoàn toàn vì sinh viên được đào tạo để 

phát triển các kĩ năng đặc biệt. Tôi thấy rằng nhiều sinh viên 

ghét toán ở trường trung học hoá ra lại học tốt trong lớp toán và 

máy tính của tôi vì đại học là môi trường giáo dục khác. Lời 

khuyên của tôi là KHÔNG theo qui tắc rằng bạn lựa chọn lĩnh 

vực học tập dựa trên hiệu năng quá khứ mà chọn điều bạn có 

thể xây dựng nghề nghiệp dựa trên nhu cầu công nghiệp rồi 

đưa mọi nỗ lực của bạn vào đó. Ngày nay bạn nên chọn các 

lĩnh vực trong khu vực khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán 

học (STEM) điều có nhu cầu cao trong công nghiệp. 

Thứ ba, sau khi vào đại học bạn nên hội tụ vào việc học 

nhiều nhất có thể được. Đây KHÔNG phải là lúc để chọn các 

môn chung hay môn dễ mà chọn mọi môn sẽ giúp cho bạn 

trong tương lai của bạn. Đó là lí do tại sao mọi sinh viên đại 

học đều phải xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp và dùng nó 

làm bản lộ trình để hướng dẫn họ trong cuộc hành trình giáo 

dục này. Nếu được cần, nói với cố vấn nghề nghiệp của bạn, họ 
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biết cần học gì để phát triển nghề nghiệp tốt và yêu cầu công 

nghiệp là gì. Giải thích cho họ mối quan tâm của bạn trong 

những nghề nào đó, họ sẽ giúp bạn chọn mọi môn mà bạn sẽ 

cần. Bạn cũng có thể nói chuyện với các sinh viên năm thứ ba 

hay thứ tư vì họ đã từng học qua các môn này và có thể cho 

bạn lời khuyên tốt. Cố gắng nói chuyện với các nhà chyên môn 

trong lĩnh vực bạn thấy thích thú. Hỏi họ việc của họ yêu cầu 

cái gì và làm sao nghề nghiệp của họ liên quan tới lĩnh vực học 

tập của họ. Học nhiều hơn về việc làm mà họ đang làm để có 

được lời khuyên có giá trị. 

Vì lĩnh vực học tập của bạn ở trường đúng sẽ xác định ra 

nghề nghiệp và cuộc sống của bạn, lời khuyên cuối cùng của 

tôi là bạn nên coi giáo dục đại học như việc đầu tư vào tương 

lai của bạn và bạn phải đưa mọi nỗ lực của bạn vào làm cho nó 

thành đầu tư đúng. Điều đó nghĩa là bạn phải đặt mục đích và 

ưu tiên, giám sát tiến bộ của bạn, và nếu cần có hành động sửa 

chữa để chắc rằng bạn sẽ đạt tới mục đích của bạn. Bạn chỉ 

phải làm việc chăm chỉ trong bốn năm để xây dựng nghề 

nghiệp mà có thể kéo dài cả đời bạn cho nên duy trì hội tụ của 

bạn, đừng để bất kì cái gì làm sao lãng bạn và tôi chắc bạn sẽ 

thành công. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên năm thứ ba 

Là sinh viên năm thứ ba, bạn đã có tri thức nền tảng về 

lĩnh vực học tập của mình. Công việc mà bạn sẽ làm qua hai 

năm tiếp là làm cho mình mê mải trong cốt lõi của lĩnh vực 

được lựa chọn của bạn để cho đến lúc bạn tốt nghiệp, bạn sẽ có 

cả tri thức và kĩ năng cần để bắt đầu nghề chuyên nghiệp. 

Thành công trong hai năm này tuỳ thuộc không chỉ vào 

tri thức về lĩnh vực của bạn mà còn vào cách áp dụng tri thức 
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đó vào cái gì đó hữu dụng. Đây là lúc áp dụng điều bạn đã học 

để phát triển kĩ năng của bạn bởi vì bạn cần biết cách mọi sự 

làm việc. Chẳng hạn, chỉ biết về vòng đời phát triển phần mềm 

là không đủ mà bạn cần biết cách từng pha làm việc và cách 

thực hiện nó cho đúng. Bạn cần đi vào bên trong khái niệm mà 

bạn đã học để biết mọi chi tiết về cách nó làm việc, và cách 

làm nó với chất lượng trong tâm trí. Hiểu yêu cầu phần mềm là 

không đủ mà bạn cần biết cách phân tích nhu cầu của người 

dùng, trắc nghiệm chúng, rồi thiết kế, phát triển và kiểm thử 

giải pháp phần mềm và đảm bảo rằng chúng đáp ứng nhu cầu 

của người dùng. 

Đến lúc này, bạn ít nhất đã có tri thức nào đó về C, C++, 

Java, Dot.Net, J2EE, HTML, PHP, XML, MySQL, hay UNIX. 

Trong hai năm tới, bạn sẽ cần đi vào chi tiết hơn bằng thực 

hiện ứng dụng dùng những phần cứng và nền thông thường này. 

Với các dự án nhỏ, bạn có thể có khả năng áp dụng tri thức của 

bạn để quản lí vòng đời phát triển phần mềm đầy đủ. Với các 

dự án lớn, việc làm được chia ra thành các nhóm hội tụ vào 

một chức năng xác định của ứng dụng. Do đó, bạn phải học 

nhiều về các vai trò và trách nhiệm như Kiến trúc sư phần mềm, 

Kĩ sư thiết kế, Người quản lí cấu hình, và chuyên viên Đảm 

bảo chất lượng phần mềm v.v. 

Đến lúc này, bạn phải có bản kế hoạch nghề nghiệp rõ 

ràng về điều gì cần làm với giáo dục của bạn. Bạn có lập kế 

hoạch đi làm không? Bạn có muốn vào trường sau đại học để 

làm bằng cấp thạc sĩ hay tiến sĩ? Bạn có muốn học ở nước 

ngoài không? Bạn có muốn bắt đầu công ti riêng của bạn 

không? Bạn có muốn làm việc cho doanh nghiệp gia đình của 

bạn không? Tuỳ theo kế hoạch nghề nghiệp của bạn, bạn phải 

được chuẩn bị trước lúc này, nếu không sẽ quá trễ và bạn sẽ phí 

thời gian quí giá. 

Nếu bạn muốn tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, đây là lúc 

làm nghiên cứu về thị trường việc làm. Bạn cần biết ngành 
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công nghiệp cần gì, kĩ năng nào họ muốn bạn có và ai đang 

thuê người cả ở khu vực địa phương của bạn và ở các thành 

phố khác hay nước khác. Đây là lúc bạn phải xem xét xin làm 

việc nội trú hay việc làm mùa hè để thu được kinh nghiệm và 

để cho công ti biết rằng bạn muốn làm việc cho họ. 

Nếu bạn muốn vào trường sau đại học để có bằng cấp 

chuyên sâu, bạn phải lựa chọn cẩn thận nơi bạn muốn xin vào 

và bắt đầu tới thăm các trường đó để biết thêm về họ. Có một 

số yêu cầu nào đó cho việc xin vào học sau đại học mà bạn cần 

chuẩn bị. Nhiều sinh viên chờ đợi cho tới hết bốn năm hay sau 

khi tốt nghiệp rồi mới xin; điều đó là quá trễ vì việc xin vào đại 

học tốt có tính cạnh tranh cao. Bạn phải chuẩn bị từ bây giờ và 

sẵn sàng nộp đơn khi bạn bắt đầu năm thứ tư. Nếu bạn lập kế 

hoạch đi học ở nước ngoài, bạn cần chuẩn bị cho một số kì thi. 

Chẳng hạn phần lớn các trường ở Mĩ đều yêu cầu thi điểm tốt 

nghiệp Graduate Record Examination (GRE) và kiểm tra tiếng 

Anh như một ngoại ngữ (TOEFL). 

Năm thứ ba và thứ tư ở đại học thường yêu cầu đọc thêm 

nhiều. Nó có thể là quá tràn ngập với một số sinh viên cho nên 

bạn cần có thói quen đọc tốt. Bạn càng làm việc đọc nhiều kĩ 

năng của bạn càng tốt hơn. Bạn phải học nhận diện và hội tụ 

vào các phần quan trọng nhất của cuốn sách hay bài báo để cho 

bạn có thể nắm được phần lớn nội dung của nó. Học cách ghi 

chú để cho bạn có thể ôn tập tài liệu nhanh chóng bằng việc 

tuân theo những ghi chú này thay vì đọc lại toàn bộ sách giáo 

khoa. 

Đây cũng là lúc thực sự xây dựng mối quan hệ với các 

giáo sư của bạn. Bạn sẽ cần lời khuyên của họ. Bạn sẽ cần họ 

viết thư giới thiệu cho trường sau đại học hay tham chiếu về 

xin việc làm. Nếu họ không biết bạn rõ, họ không thể giúp bạn 

được. 

Đến lúc này, bạn nên giữ mối quan tâm trong lĩnh vực 

học tập và đam mê của bạn về nó. Xây dựng trên đam mê đó 
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bằng việc liên tục đọc thêm, học thêm để mở rộng tri thức của 

bạn. Mọi lĩnh vực hàn lâm đều có hàng nghìn websites và diễn 

đàn nơi các nhà chuyên môn trong lĩnh vực đó thảo luận về 

nghiên cứu của họ, các biến cố hiện thời, và tin tức. Đây là nơi 

bạn sẽ thấy nhiều thông tin cũng như người chia sẻ mối quan 

tâm của bạn. Trong những diễn đàn này, bạn sẽ học nhiều về 

ngành công nghiệp của bạn, về các công ti và xu hướng toàn 

cầu. Nếu bạn tốt nghiệp nhưng KHÔNG BIẾT gì khác bên 

ngoài tri thức hàn lâm, bạn sẽ không thành công lâu dài. Điều 

bạn đã học ở trường có thể bị lạc hậu trong vài năm nhưng điều 

bạn đã học từ công nghiệp, xu hướng toàn cầu, các công ti, sẽ 

giúp hướng dẫn bạn liên tục cập nhật tri thức của bạn và đó là 

cách bạn sẽ đi trước người khác trong nghề nghiệp của bạn. 

Nếu bạn không quen thuộc với các website hay diễn đàn kĩ 

thuật, bây giờ là lúc làm quen với chúng. 

Đây là thời gian tốt nhất của bạn; đây là khoảnh khắc quí 

giá của bạn để dùng tốt mọi thông tin sẵn có cho bạn. Có thể là 

bạn sẽ không bao giờ có lại khả năng mải mê bản thân mình 

một cách đầy đủ thế, chuyên chú thế trong lĩnh vực làm bạn 

thích thú như hai năm cuối ở đại học. Đây là khoảnh khắc của 

bạn để nắm bắt mọi thứ để xây dựng nghề chuyên môn. Đừng 

phí hoài nó. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên cao học 

Tôi muốn chúc mừng nhiều người trong các bạn sắp tốt 

nghiệp năm nay. Với việc tốt nghiệp, nhiều bạn có lẽ cảm thấy 

xáo trộn nhiều xúc động. Các bạn đã sôi nổi hoàn thành lần 

cuối bằng cấp của mình và sẵn sàng đi làm nhưng một số trong 

các bạn cũng có thể cảm thấy buồn bởi vì các bạn sắp rời xa 



 

 52 

nhiều bạn bè, thầy giáo, đại học yêu dấu của các bạn, và cuộc 

đời sinh viên. 

Tôi chắc rằng một số trong các bạn đang đối diện với câu 

hỏi liệu vào trường cao học hay đi làm và đây là chọn lựa khó 

khăn. Có những điều thuận lợi và không thuận lợi cho từng 

quyết định các bạn sẽ phải làm. Đi học cao học sẽ cho phép 

bạn mở rộng hơn tri thức của mình trong lĩnh vực bạn quan tâm 

và hoãn việc tìm việc làm của bạn trong vài năm. Đi làm sẽ cho 

phép bạn học nhiều hơn về nghề nghiệp của mình, cải tiến kinh 

nghiệm của bạn, và tất nhiên, kiếm tiền. Một số trong các bạn 

có thể quyết định rằng bạn muốn đi làm vài năm rồi trở về 

trường sau nhưng nếu bạn đi làm, liệu bạn có trở lại trường 

không? Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu làm tiền, có nhiều thứ để 

làm, và tận hưởng cuộc sống làm việc? Ai biết được liệu bạn 

gặp “ai đó đặc biệt” trong cuộc đời mình rồi bỗng nhiên quay 

lại trường có thể không còn là chọn lựa tốt nữa thì sao? Làm 

việc có thể đem tới nhiều điều thú vị, khi bạn làm tiền và trở 

nên độc lập với gia đình mình, khó quay trở về trường. 

Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục theo học cao học, bạn có ưu 

thế chắc chắn nhưng bạn có thực sự biết liệu lĩnh vực học tập 

của bạn là chọn lựa đúng hay không? Nhiều sinh viên nghĩ 

rằng họ biết phải làm gì cho một nghề nghiệp trước khi họ 

thậm chí làm việc trong lĩnh vực đó hay hiểu thị trường việc 

làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chọn một lĩnh vực nghiên cứu 

mà không có triển vọng việc làm? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn 

thấy rằng bạn không thích lĩnh vực nghiên cứu của mình sau 

khi đã có bằng thạc sĩ? Bạn sẽ làm gì trong khu vực bạn không 

còn quan tâm nữa? Cuộc sống đại học được giả thiết là thời 

gian để biết họ là ai, họ muốn gì trong cuộc sống, và mối quan 

tâm của họ là gì nhưng KHÔNG phải mọi sinh viên sẽ tốt 

nghiệp với mục đích nghề nghiệp tại chỗ. Thực tế, nhiều người 

không biết họ phải làm gì và nghề nghiệp đúng dành cho họ là 

gì. Nhiều sinh viên chấm dứt với việc làm việc trong các khu 

vực chẳng liên quan gì tới bằng cấp của họ. 
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Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên dành một số thời gian 

ở chỗ làm việc để có ý tưởng rõ hơn về lĩnh vực nghiên cứu 

của họ là gì. Thực tế, họ nên dành ít nhất một mùa hè làm việc 

tại chỗ có liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu của họ để cho họ 

biết cái gì đó về nó cũng như về chọn lựa nghề nghiệp của họ. 

Họ nên nói với những người làm việc ở đó để thu được cảnh 

quan nào đó và có thể đôi lời khuyên nữa. Họ nên lấy thời gian 

để nghiên cứu thông tin về lĩnh vực nghiên cứu của họ và học 

thêm về chúng nhiều nhất có thể được. Họ nên giữ thật nhiều 

con đường nghề nghiệp để mở vì mọi sự có thể thay đổi nữa. 

Ngày nay nhiều việc làm bị chi phối bởi điều đang xảy ra trong 

thế giới khi toàn cầu hoá đã tác động tới nhiều nước. Điều quan 

trọng là sinh viên có cảnh quan rộng về lĩnh vực nghiên cứu 

của mình, nghề nghiệp của họ và thị trường việc làm. 

Sinh viên nên hiểu rằng vào đại học là đầu tư chính của 

họ và gia đình họ. Sinh viên nên hiểu rằng trường cao học là 

một đầu tư chính khác mà họ phải xem xét nghiêm chỉnh. Tôi 

biết một số sinh viên chọn trường cao học để tránh đi làm, điều 

này KHÔNG phải là chọn lựa tốt bởi vì chẳng chóng thì chầy 

bạn sẽ phải đối diện với thực tại. Bạn không thể né tránh làm 

việc và phụ thuộc vào ai đó hỗ trợ cho bạn. Trên cơ sở nhiều 

năm cố vấn cho sinh viên, tôi thấy rằng nhiều sinh viên vào 

trường cao học trực tiếp từ trường đại học dựa trên một ý tưởng 

nào đó nhưng họ ra quyết định đó với ít thông tin hay không có 

thông tin chút nào. Phần lớn các sinh viên đều không biết rằng 

trường cao học đặt họ vào con đường tới nghề chuyên môn rất 

ĐẶC BIỆT. Nếu bạn không có kinh nghiệm trong khu vực đó, 

hay không có đủ thông tin về khu vực đó thì làm sao bạn biết 

đó là nghề đúng dành cho bạn? Chẳng hạn, trong trường đại 

học bạn chọn môn kĩ nghệ phần mềm và bạn được yêu cầu biết 

về lập trình, vòng đời phần mềm, phương pháp và công cụ 

phần mềm, và các hoạt động khác liên quan tới phát triển phần 

mềm. Về căn bản khi tốt nghiệp, bạn sẽ là “nhà tổng quan phần 

mềm” có thể khớp vào bất kì môi trường nào. Tuy nhiên, khi 
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bạn vào trường cao học về kĩ nghệ phần mềm, bạn phải chọn 

khu vực đặc biệt bên trong kĩ nghệ phần mềm như khu vực 

nhúng, khu vực web, khu vực quản lí, khu vực an ninh, khu 

vực kiến trúc, khu vực trí tuệ nhân tạo, khu vực khai phá dữ 

liệu v.v. Sau rốt, bạn sẽ là “chuyên viên phần mềm” nhắm vào 

một việc cụ thể, khu vực cụ thể. Chương trình cao học là đắt và 

yêu cầu nhiều nỗ lực. Điều tệ nhất có thể xảy ra là đầu tư thời 

gian và tiền bạc vào cái gì đó rồi KHÔNG theo đuổi nghề 

nghiệp trong lĩnh vực bạn được đào tạo. 

Là sinh viên cao học, bạn phải hiểu rằng điều quan trọng 

là chắc chắn về điều bạn muốn nghiên cứu và nghề nào bạn 

muốn theo đuổi khi quyết định vào trường cao học. Sau đây là 

một số lời khuyên tôi hi vọng một số trong các bạn sẽ xem xét 

nghiêm chỉnh trước khi ra bất kì quyết định nào: 

1) Biết bạn quan tâm tới cái gì. Nếu bạn thích nghiên 

cứu và muốn học thêm thì bạn nên vào trường cao 

học. 

2) Nếu bạn KHÔNG chắc và muốn biết cái gì đó về 

chọn lựa nghề của mình thì bạn nên bắt đầu làm 

việc trước rồi xem xét chương trình cao học sau vài 

năm. 

3) Bạn có thực sự thích lĩnh vực nghiên cứu của mình 

ngày nay không? Nếu bạn KHÔNG quan tâm thì đi 

học cao học trong lĩnh vực đó là ý tưởng tồi. 

4) Nếu bạn KHÔNG thích học tập mà bằng cách nào 

đó xoay xở tốt nghiệp thì ĐỪNG vào trường cao 

học. 

5) Nếu bạn nghĩ bằng cấp cao học sẽ giúp bạn làm 

được nhiều tiền hơn và thăng tiến trong nghề nghiệp 

của mình thì sự kiện là: Bạn KHÔNG cần bằng cao 

học để thăng tiến nghề nghiệp. Bạn có thể kiếm 

nhiều tiền hơn bằng việc KHÔNG dành tiền vào 
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trường cao học. Bạn phải nghiên cứu vấn đề đó một 

cách cẩn thận trước khi ra quyết định. 

6) Nếu bạn thích học, yêu thích dạy học và muốn phát 

triển thế hệ tiếp các “công nhân tri thức” thì đi theo 

điều đó, đi bằng mọi cách xa nhất có thể được (lấy 

bằng thạc sĩ, lấy bằng tiến sĩ và làm sau tiến sĩ) khi 

bạn thích thú nó. 

Chúc mừng việc học cao học của các bạn và chúc may 

mắn với nghề nghiệp của bạn. 
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Giáo dục đại học 

 

 

 

 

 

Giáo dục đại học 

Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao một số đại học là khó thế, 

và yêu cầu sinh viên làm việc rất vất vả trong khi các trường 

khác dễ hơn nhiều? Đến cuối cùng, tất cả họ đều tốt nghiệp và 

nhận được cùng bằng cử nhân.” 

  

Đáp: Có các đại học tốt và đại học không tốt lắm. Có các 

đại học hàng đầu cũng như các đại học không được công nhận. 

Các đại học hàng đầu có tính rất chọn lọc, mỗi năm họ có hàng 

trăm nghìn người xin vào nhưng họ chỉ chấp nhận vài nghìn 

người. Ngược lại, các đại học không được công nhận phải 

quảng cáo ở mọi nơi để có được sinh viên xin vào. Gần như bất 

kì ai có khả năng trả tiền sẽ được chấp nhận. Khác biệt là ở 

chất lượng của giáo dục chứ không ở bằng cấp họ cấp cho. 

Bằng cử nhân từ các trường hàng đầu là không như bằng cử 

nhân từ các trường không được chấp nhận. Không ai thuê 

người tốt nghiệp từ các trường không được công nhận vì bằng 

cấp của họ là vô giá trị. 
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Giáo dục là đầu tư thời gian, nỗ lực và tiền bạc của bạn. 

Là sinh viên, bạn phải chọn nơi bạn muốn được giáo dục. Bạn 

quyết định về nơi đi, dự đại học nào, và học lĩnh vực nào. Có 

những quyết định nghiêm chỉnh và bạn phải cẩn thận bởi vì nó 

ảnh hưởng tới tương lai của bạn và cuộc sống của bạn. Bạn 

phải hỏi tại sao nhiều sinh viên thế muốn vào các trường hàng 

đầu? Câu trả lời là đơn giản; họ muốn nhận được giáo dục tốt 

nhất có thể được. Họ hiểu giá trị của giáo dục. Họ biết về phẩm 

chất của các giáo sư hàng đầu và chất lượng của chương trình 

đào tạo. Các đại học hàng đầu là khó vào vì họ chỉ chọn lọc 

những sinh viên giỏi nhất. Về trung bình, cứ với 20 tới 30 

người xin vào, chỉ một người được nhận. Ngay cả khi được 

nhận vào, sinh viên phải làm việc vất vả vì chương trình đào 

tạo được thiết kế để thách thức họ đạt tới hiệu năng cao nhất có 

thể của họ. Tuy nhiên, đến lúc tốt nghiệp, nhiều công ti muốn 

thuê họ vì họ muốn có nhân viên giỏi nhất có thể được. 

Một số sinh viên ưa thích “trường dễ” vì họ không phải 

học hành vất vả. Nếu họ muốn tận hưởng bốn năm trong tình 

huống dễ dàng mà không phải nỗ lực thì làm sao họ giải quyết 

được với thực tại của cuộc sống sau khi tốt nghiệp? Đại học có 

thể giúp cho sinh viên mở rộng tri thức, phát triển kĩ năng và 

cải tiến nhân cách. Đại học giúp cho họ nghĩ một cách độc lập 

và giải quyết vấn đề một cách logic. Đại học giúp cho họ ra 

quyết định đúng, mở tâm trí họ tới những ý tưởng mới. Đại học 

giúp cho họ phát triển “cách nghĩ” đối diện với thách thức, 

không thành vấn đề chúng là gì, không thành vấn đề khó khăn 

đến đâu. Điều sinh viên học và họ học được bao nhiêu trong 

trường sẽ ảnh hưởng tới tương lai của họ. 

Mọi sinh viên đại học đều tương tự. Sinh viên ở Thượng 

Hải có nhiều điểm tương đồng với sinh viên ở San Francisco. 

Họ tất cả đều tới lớp, họ tất cả đều làm bạn, và họ tất cả đều đi 

xem phim hay tới quán cà phê và tận hưởng tình bạn đại học. 

Nhiều người có mơ ước và ước muốn. Một số người có mơ lớn, 

một số chỉ có mơ đơn giản. Một số người muốn là ngôi sao 
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điện ảnh nổi tiếng; một số chỉ muốn có việc làm tốt. Một số 

muốn giầu như Bill Gates, một số chỉ muốn có gia đình và có 

con. Trong mọi đại học, sinh viên là bình đẳng và không có 

khác biệt về điều họ nghĩ và điều họ mơ. Tuy nhiên có khác 

biệt lớn về sau. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người đối diện với 

thực tại cuộc sống. Một số người có việc làm tốt trong khi 

những người khác thì không. Một số người cuối cùng trở nên 

nổi tiếng trong khi những người khác là không ai cả. Một số 

người giầu trong khi những người khác nghèo. Một số du hành 

thế giới trong khi những người khác không bao giờ rời khỏi 

thành phố của họ. Một số người trở thành người chủ doanh 

nghiệp trong khi những người khác đi tìm việc làm. Vậy mà, 

tất cả họ đều có bằng đại học nhưng bạn đã bao giờ hỏi tại sao 

có khác biệt như vậy không? 

  

Giáo dục đại học -2 

Trong vài tháng qua, đã có tranh cãi về giá trị của đào tạo 

đại học ở Mĩ. Một số người nói rằng đại học ngày nay quá đắt 

và phí thời gian vì có nhiều sinh viên đại học thất nghiệp. Ban 

giáo dục đại học đã bảo vệ lập trường của họ bằng việc ban 

hành một báo cáo rằng tốt nghiệp đại học trung bình chiếm hơn 

65% so với tốt nghiệp trung học. Và đó chỉ là trung bình của 

mọi lĩnh vực bằng cấp; đặc biệt hơn số tốt nghiệp đại học trung 

bình trong kĩ nghệ và công nghệ thông tin chiếm hơn 120% so 

với tốt nghiệp trung học. Cuộc tranh cãi này tiếp tục trên báo 

chí, tivi, radio, websites, blogs, wiki và Facebook nhưng phần 

lớn các quan điểm chỉ tranh cãi về số tiền được chi ra, số tiền 

người tốt nghiệp đại học kiếm được và thu hồi theo đầu tư. 

Niềm tin của tôi là ưu thế của giáo dục đại học là hơn 

nhiều so với việc đo bằng tiền bởi vì không thể đo được tri thức 

mà sinh viên sẽ thu được từ giáo dục đại học. Đại học không 

chỉ là bốn năm dành cho lớp học, nó là kinh nghiệm sống. Có 
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cái gì đó kì diệu bởi bao quanh bản thân bạn có bạn bè, cùng 

chia sẻ ý tưởng, học cùng nhau, xây dựng tình bạn, trưởng 

thành và chín chắn, và học có trách nhiệm với hành động riêng 

của bạn. Có nhiều điều bạn kinh nghiệm trong đại học mà lời 

không thể mô tả được. Trong đại học, bạn có đối thoại, thảo 

luận, tranh cãi và thám hiểm trí tuệ những nơi bạn học nhiều từ 

sách vở, từ bạn bè, từ các giáo sư và áp dụng nó vào cuộc sống 

của bạn. Giáo dục bạn nhận được không chỉ trong lớp học mà 

còn trong môi trường học tập và trong tương tác với người 

khác. Đại học chuẩn bị cho bạn là người được giáo dục, người 

tốt hơn, người hiểu biết, nhà chuyên nghiệp, và công dân tốt. 

Có bài hát phổ biến có tên “Đại lộ Q” nhắc tới tình huống 

của một người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc 

làm. Bài hát bắt đầu bằng lời trữ tình: “Bạn làm gì với bằng cử 

nhân trong văn chương? Đời tôi sẽ là gì? Bốn năm đại học, đầy 

tri thức, đã cho tôi bằng vô dụng.” Bài hát này rất phổ biến 

trong sinh viên đại học. Nó cho những người không vào đại 

học lí do để mở hội. Nó ra vào thời học sinh trung học sắp tốt 

nghiệp. Nó ảnh hưởng thế nào tới quyết định của họ? Bao 

nhiêu người trong số họ muốn vào đại học, và bao nhiêu người 

sẽ từ bỏ đại học và đi thẳng vào làm việc? Tất nhiên, đại học có 

thể không phải là con đường đúng cho mọi người. Một số sinh 

viên có thể không có kĩ năng đúng, thái độ đúng, hay đủ tài 

chính để vào đại học nhưng có cái gì đó sinh viên phải cân 

nhắc. 

Ngày nay, có ít cơ hội cho học sinh trung học vì thị 

trường việc làm đã thay đổi nhiều và yêu cầu bằng đại học, hay 

ít nhất cũng là bằng liên kết hai năm để kiếm sống tốt. Có 

nhiều người bị mắc kẹt vào việc làm lương thấp mà họ không 

thể thoát ra được bởi vì họ không có tri thức và kĩ năng để 

kiếm việc tốt hơn. Không lâu trước đây, không có giáo dục đại 

học, mọi người vẫn có thể tìm được việc làm trong cơ xưởng 

hay khu vực nông nghiệp. Ngày nay phần lớn những việc làm 

này mất rồi, bị thay thế bằng máy robot hay bị chuyển cho các 
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nước có chi phí thấp. Đây là lí do tại sao điều quan trọng với 

người trẻ là kiếm được giáo dục tốt trong lĩnh vực đặc biệt nơi 

nó có thể đảm bảo cho họ các kĩ năng mà họ có thể kiếm sống 

tốt. Họ cần hiểu về thị trường việc làm, không chỉ ở khu vực 

của họ mà còn cả toàn cầu. Họ cần hiểu xu hướng thị trường, 

xu hướng công nghệ cũng như xu hướng kinh tế. Họ không thể 

vào đại học và chọn ngẫu nhiên bất kì lĩnh vực học tập nào để 

xem liệu nó có khớp với họ hay không, nhưng họ phải định 

hướng nghề nghiệp của họ sớm nhất có thể được. Họ cần có 

mọi thông tin, mọi dữ liệu để chuẩn bị và họ phải sẵn sàng bởi 

vì thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng, bằng không 

họ sẽ bỏ lỡ cơ hội. 

Về mặt truyền thống, chiều hướng giáo dục của chính 

phủ là rất rộng và không đề cập tới điều xã hội muốn từ các 

công dân của nó và điều xã hội muốn thu được từ hệ thống giáo 

dục của nó. Trong thế giới toàn cầu hoá nơi biên giới quốc gia 

đang biến mất và cạnh tranh là dữ dội, chiều hướng giáo dục 

rộng như vậy cần được thay đổi để đáp ứng cho nhu cầu của xã 

hội tri thức. Bằng việc cho phép chính sách giáo dục “không 

chuyên” tiếp tục, xã hội có thể thấy sinh viên trẻ không mong 

đợi cái gì từ giáo dục đại học của họ ngoài “bằng cấp” để 

chứng minh rằng họ đã qua trường nơi một số trường chẳng để 

cái gì vào trong nó, và tất nhiên chẳng thu lại được gì. Chúng ta 

đã thấy nhiều bằng chứng về điều đó như được mô tả trong bài 

hát phổ biến “Đại lộ Q” về việc có bằng cấp mà không có việc 

làm. 

Có nhu cầu khẩn thiết để đề cập tới việc gióng thẳng hệ 

thống giáo dục với hiệu năng kinh tế và cách cho xã hội một 

tương lai tốt hơn. Ấn Độ, chẳng hạn, đã cải tổ hệ thống giáo 

dục của nó để hội tụ vào khoa học và công nghệ và nó đã đạt 

tới thành công trong biến đổi kinh tế. Ngày nay, giá trị của giáo 

dục phải được móc nối với mục đích cá nhân, xã hội và quốc 

gia vì hệ thống giáo dục phải đề cập tới “tính có việc làm” như 

trung tâm của nó. Trong thế giới toàn cầu hoá này, có nhu cầu 
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móc nối giáo dục và thành công kinh tế. Hiện thời, có quá 

nhiều nỗ lực phí hoài trong giáo dục, quá nhiều kết quả rải rác 

từ khuôn khổ cũ mà cho giá trị nhỏ cho sinh viên hay cho nền 

kinh tế. Với toàn cầu hoá, giáo dục phải được dẫn lái bởi nhu 

cầu kinh tế hơn là thông điệp chung chung và mơ hồ cho sinh 

viên trẻ. 

Những người lãnh đạo và các nhà giáo dục nên đề cập tới 

thái độ học tập, kĩ năng đúng, phẩm chất, KHÔNG chỉ bằng 

cấp. Thay vì cho phép đại học có quá nhiều lĩnh vực học tập, 

quá nhiều chọn lựa mà có thể làm cho sinh viên rối trí, một số 

lĩnh vực nên được khuyến khích và những lĩnh vực khác có thể 

không khuyến khích. Chẳng hạn, chính phủ Ấn Độ chỉ cung 

cấp ngân quĩ, học bổng, và hỗ trợ cho một số lĩnh vực có giới 

hạn như khoa học, toán học, công nghệ và kinh doanh. Điều đó 

đã làm nảy sinh việc tăng số sinh viên đại học đăng tuyển vào 

những lĩnh vực này. Các đại học và công nghiệp cũng nên hình 

thành một liên minh để giúp phát triển người tốt nghiệp có tri 

thức và kĩ năng cao cùng nhau. Các đại học cần hiểu nhu cầu 

của doanh nghiệp và điều chỉnh chương trình đào tạo của họ 

tương ứng. Doanh nghiệp cần làm việc chặt chẽ với đại học và 

thuê sinh viên tốt nghiệp của họ. Đây là điều tốt nhất để làm 

công việc cải tiến giáo dục. Nếu sinh viên tin rằng giáo dục đại 

học sẽ giúp cho họ đạt tới tham vọng nghề nghiệp, làm cho họ 

được chuẩn bị hơn trong nghề nghiệp của họ thì chúng ta đã ở 

nửa đường đạt tới mục đích giáo dục của chúng ta. 

  

 

Chọn đại học để học 

Một sinh viên viết cho tôi: ‘Em sắp tốt nghiệp phổ thông 

và xin vào đại học nhưng em không biết trường nào là tốt nhất 

với em. Thầy có thể cho em đôi lời khuyên được không.” 
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Đáp: Chọn đại học nào để tham dự là một quyết định 

quan trọng sẽ ảnh hưởng tới bạn trong nhiều năm. Trong khi 

hầu hết sinh viên ra quyết định dựa trên lời khuyên của bố mẹ, 

lời khuyên của bạn bè, và chi phí của đại học, có các yếu tố 

khác bạn nên cân nhắc như chương trình hàn lâm, danh tiếng 

đại học, qui mô trường, và sự tương hợp cá nhân. 

Điều đầu tiên bạn nên nghĩ tới là chương trình hàn lâm. 

Một số đại học cung cấp chương trình chuyên môn trong một 

số lĩnh vực nào đó, cho nên bạn cần kiểm điểm chúng để tìm ra 

các trường chuyên trong lĩnh vực bạn quan tâm. Một số sinh 

viên thực hiện học hành tốt hơn và học nhiều trong trường hội 

tụ vào những “chương trình chuyên môn” này trong khi số 

khác ưa thích thăm dò các lĩnh vực đa dạng hơn, rộng hơn để 

họ có nhiều chọn lựa hơn. Một trường với chương trình hàn 

lâm mạnh sẽ làm cho bạn dễ tìm việc việc làm trong lĩnh vực 

của bạn. Các công ti hàng đầu bao giờ cũng thích thuê các sinh 

viên từ những trường tốt. Trường với danh tiếng có uy tín cũng 

hấp dẫn nhiều giáo sư giỏi tới khoa của họ. Tất nhiên, các 

trường hàng đầu yêu cầu điểm cao để được vào cho nên điều 

đó còn tuỳ vào điểm kiểm tra của bạn mà bạn có thể tìm ra 

trường khớp với phẩm chất của bạn. Nhiều sinh viên không vào 

đại học do thiếu chuẩn bị và các mức hàn lâm không tương hợp. 

Bạn nên chọn trường có yêu cầu điểm kiểm tra tương tự với 

điểm của bạn để đảm bảo rằng bạn ở cùng mức như các sinh 

viên còn lại. 

Điều thứ hai bạn nên nghĩ tới là quyết định về lĩnh vực 

học tập cần theo đuổi. Bạn phải lập kế hoạch nơi bạn muốn đi 

cùng với tương lai của bạn và chọn lĩnh vực học tập mà bạn có 

đam mê với nó. Bạn phải biết chương trình đào tạo yêu cầu cái 

gì bằng việc kiểm điểm giáo trình và nội dung môn học. Tôi 

biết hầu hết các sinh viên không làm điều đó và chọn cái gì đó 

bên ngoài năng lực của họ. Một số lĩnh vực có thể là tốt nhưng 
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nếu bạn không biết nhiều bạn phải chuẩn bị cho nó, và bạn phải 

đưa vào bao nhiêu nỗ lực trong các lớp này thì bạn có thể trong 

ngạc nhiên lớn. Lựa chọn một lĩnh vực sai có thể gây ra nhiều 

vấn đề hơn về sau. Nếu bạn không chắc, hãy tới và ngồi vào 

một số lớp trước khi ra quyết định. Nói chuyện với các giáo sư 

và sinh viên để học thêm về lĩnh vực đó và có được ý niệm lĩnh 

vực này có thể giống cái gì. Bạn phải chọn cái gì đó mà bạn 

quan tâm lớn. Bạn phải có đam mê cho chủ đề để bạn có thể là 

sinh viên giỏi hơn rồi về sau là người giỏi hơn trong nghề 

chuyên môn có năng suất. Tôi biết nhiều sinh viên thích chọn 

lĩnh vực đem lại thưởng về tài chính, nhưng tôi cũng thấy rằng 

ít người sẽ có khả năng hoàn thành nó. Nếu họ không có năng 

lực và kỉ luật họ sẽ không đi xa. Nhớ rằng bạn vào đại học học 

môn này trong một số năm và có thể làm việc trong lĩnh vực đó 

trong nhiều năm, cho nên chọn lựa cái gì đó bạn sẽ thích thú và 

có thể duy trì cùng nó được. Phải chân thực với bản thân mình, 

và chọn lĩnh vực học tập sẽ làm cho bạn muốn học nữa và bằng 

lòng với phần còn lại của cuộc đời mình. 

Đại học không chỉ là chỗ cho phát triển tri thức mà cũng 

còn là chỗ cho phát triển cá nhân nữa. Là sinh viên năm thứ 

nhất bạn nên cân nhắc khía cạnh xã hội của bất kì trường nào 

bạn muốn tham dự nữa. Điều tiếp bạn nên nghĩ tới là qui mô 

của trường. Các đại học có nhiều qui mô cho nên bạn phải cân 

nhắc điều đó cẩn thận bởi vì bạn có thể bị lạc trong trường lớn 

với nhiều sinh viên. Trường nhỏ hơn có thể thân thiện nhưng 

đôi khi bị giới hạn trong điều nó cung cấp. Nếu bạn là độc lập 

và học tốt nhất bằng việc nghe và quan sát, trường lớn có thể là 

tốt nhất cho bạn. Trường nhỏ sẽ cung cấp nhiều giúp đỡ hơn, 

thân thiện hơn trong đào tạo, tỉ lệ giáo sư sinh viên tốt hơn, và 

cho bạn cảm giác mạnh về sự gần gũi. Bạn truy cập tốt hơn tới 

các giáo sư trong trường nhỏ hơn, chính là một điều tốt, đặc 

biệt khi bạn cần sự giúp đỡ. Mặt khác, các trường lớn hơn cung 

cấp các hoạt động đa dạng hơn, nhiều môn học hơn, nhiều thứ, 

nhiều chương trình hơn nhưng bạn sẽ phải giải quyết với lớp 
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học lớn hơn, nhiều sinh viên hơn, và ít tiếp xúc với các giáo sư. 

Một số sinh viên thích trường nhỏ, một số ưa thích trường lớn 

hơn tuỳ theo cá tính cho nên qui mô của trường có thể là một 

yếu tố trong quyết định của bạn về trường nào là đúng cho bạn. 

Đại học là thời gian cho khám phá, cho thăm dò, cho các hoạt 

động xã hội, và để làm bạn bè, nhưng nó có thể là sự phân tán 

chính nữa. Quyết định kiểu trường nào bạn sẽ có lợi cũng nên 

là một yếu tố then chốt. 

Lời khuyên cuối cùng là đừng ra quyết định tài chính 

chừng nào bạn còn chưa tới thăm trường mà bạn muốn dự. Bạn 

nên nói chuyện với sinh viên ở đó để có được cảm giác về 

trường rồi xác định liệu đó có phải là trường đúng cho bạn 

không. Nhớ lấy, bạn sẽ tham dự trường này trong bốn năm hay 

hơn. Điếu rất quan trọng là cảm thấy như bạn thuộc vào đó, dù 

điều đó có nghĩa là bạn thích những người dự trường này, hay 

các hoạt động của trường. Cho nên, khi ra quyết định về việc 

tham dự một trường đặc thù, bạn nên đi và tới thăm trường 

trước khi quyết định. Bạn có thể nghĩ rằng chương trình hàn 

lâm và qui mô của trường là tốt nhưng nếu bạn tới trường và 

gặp các sinh viên, giáo sư và bạn không cảm thấy thoải mái thì 

có thể trường này không đúng dành cho bạn. 

  

 

Khi bạn vào đại học 

Nhiều sinh viên vào đại học với cùng thái độ và thói quen 

học tập khi họ còn ở trung học. Đó là sai lầm lớn. Kĩ năng học 

tập mà bạn dùng ở trung học là không đủ để đảm bảo thành 

công trong đại học. Bởi vì tài liệu đại học nhiều hơn nhiều và 

được giới thiệu nhanh hơn nhiều so với trung học. Nếu bạn 

không được chuẩn bị, bạn sẽ bị chìm nghỉm. Do đó, bạn nên 

chắc rằng khối lượng thời gian bạn dành cho học tập sẽ vượt 
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quá khối lượng thời gian bạn dành cùng bạn bè ở các hoạt động 

khác. Nói cách khác, bạn phải học tập một cách nghiêm chỉnh 

bằng việc cống hiến thời gian cần thiết để đạt tới thành công. 

Bạn đừng bao giờ quên rằng lí do chính bạn ở đại học là để 

được giáo dục. 

Đại học là thời gian của nhiều thay đổi. Khi bạn ở đại 

học, bạn đang trưởng thành người lớn nhưng với điều đó bạn 

cũng có trách nhiệm cho hành động của bạn nữa. Một trong 

những chìa khoá cho thành công ở đại học là học cách quản lí 

thời gian của bạn để giữ cân bằng giữa làm quen bạn mới, tham 

gia các hoạt động đại học, và học tập. Để làm điều đó bạn phải 

đặt ưu tiên và xác định cái nào là quan trọng hơn. Tôi bao giờ 

cũng khuyên các sinh viên của tôi duy trì hàng đầu là việc học 

tập thường xuyên và sớm sủa. Tôi yêu cầu họ đọc tài liệu trước 

khi tới lớp để cho chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn 

cho thảo luận, hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời hơn chỉ là nghe 

bài giảng. 

Một trong những điều đầu tiên mà sinh viên thường nghe 

thấy khi họ tới đại học là dễ dàng “bỏ lớp” làm sao khi so với 

trung học. Vài giờ dành cho bạn bè trong quán cà phê hay chơi 

trò chơi video còn kích động hơn là ngồi trong lớp. Đây là sai 

lầm lớn. Các môn đại học bao giờ cũng tiến với nhịp độ nhanh, 

bỏ lớp là cách chắc chắn để tụt lại sau. Đừng bao giờ nghĩ rằng 

giáo sư sẽ giúp bạn như thầy giáo trung học. Điều đó không 

xảy ra đâu. Nếu bạn tụt lại sau, bạn sẽ không có khả năng theo 

kịp. Lớp học là chỗ mà thông tin quan trọng được truyền đạt 

cho sinh viên. Bỏ lớp nghĩa là bạn bỏ mất thông tin hữu ích và 

điều đó có thể có nghĩa là qua được hay không qua được môn 

học. 

Một số sinh viên nghĩ rằng họ có thể ghi nhớ tài liệu lớp 

và qua được bài kiểm tra. Điều đó là có thể trong trường phổ 

thông nhưng không đúng ở đại học. Bạn không thể học nhồi 

nhét mọi thứ trong thời gian ngắn. Thứ nhất, có nhiều tài liệu 
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sẽ làm chìm nghỉm bạn. Thứ hai các sinh viên được mong đợi 

không chỉ hiểu tài liệu được cho trên lớp, mà còn phải áp dụng 

tri thức khi trả lời câu hỏi kiểm tra. Ghi nhớ không phải là cách 

học ở đại học, bạn phải hiểu mọi thứ rõ ràng để cho bạn biết 

cách áp dụng nó. 

Chính trực là vấn đề cực kì quan trọng ở đại học. Là sinh 

viên, bạn phải tránh gian lận, tránh không trung thực và không 

để bản thân mình lâm vào những tình huống như thế. Gian lận 

bao gồn cả cho, nhận hay dùng sự trợ giúp không trung thực về 

bất kì công việc nào của trường. Sao chép công trình của bạn 

bè là điều thông thường trong đại học. Về căn bản khi bạn gian 

lận lúc kiểm tra, bạn đang gian lận với chính mình. Bạn làm 

mất cơ hội học cái gì đó. Xin coi việc này là nghiêm chỉnh, bạn 

tới trường để học và nếu bạn không học thì bạn cần tự hỏi bản 

thân mình: “Mình đang làm gì ở đây?”, “Tại sao mình phí hoài 

thời gian của mình và tài chính của gia đình mình?” “Tại sao 

mình muốn gian lận mong đợi của cha mẹ mình về mình?” 

Đại học là thời gian kích động trong cuộc đời của bất kì 

người trẻ tuổi nào. Bạn sẽ gặp gỡ bạn bè mới, nam hay nữ, và 

trải nghiệm tình bạn mới, hoạt động mới, tất cả những điều đó 

sẽ đòi hỏi thời gian của bạn. Bạn phải quyết định chọn phong 

cách sống đại học của bạn một cách cẩn thận vì “tự do” tới 

cùng “trách nhiệm cá nhân”. Không thể là một sinh viên tốt 

nếu bạn bị kiệt sức bởi việc ăn nhậu thâu đêm hay đi xem phim 

mọi tuần. Nếu bạn mệt, sẽ khó duy trì sự tỉnh táo của bạn trong 

lớp, điều có nghĩa là bạn sẽ không thu được thông tin cần thiết 

cho thành công hàn lâm của bạn. 

Là sinh viên đại học, bạn có tương lai rất sáng lạn phía 

trước nhưng bạn chỉ có bốn năm để làm cho giấc mơ của bạn 

trở thành thực tại. Bạn chỉ có bốn năm để làm cho gia đình bạn 

tự hào. Bạn chỉ có bốn năm để xây dựng nghề nghiệp cho cuộc 

sống của bạn cho nên xin coi nó là trọng vì mọi thứ khác có thể 

chờ đợi. 
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Vào đại học hay không 

Ngày nay nhiều thanh niên thường tự hỏi họ liệu họ có 

nên vào đại học không, lấy bằng cấp rồi bắt đầu doanh nghiệp, 

hay bỏ đại học và bắt đầu doanh nghiệp riêng của họ. Có nhiều 

sinh viên vào trường rồi bắt đầu công ti riêng của họ vì họ tin 

tri thức họ biết ở đại học có thể giúp họ thành công. Tuy nhiên, 

có những sinh viên bỏ học đại học để bắt đầu công ti riêng của 

họ và cũng trở nên thành công như Bill Gates, Steve Jobs và 

Mark Zuckerberg. 

Là một giáo sư, tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên vào 

đại học để được giáo dục. Tôi thường bảo họ rằng có ngoại lệ 

nhưng nó là rất hiếm. Đừng để vài trường hợp thành công là 

hướng dẫn của bạn trong cuộc sống vì bạn cần nhìn vào thực 

tại. Ngày nay, có số lượng lớn đáng kể người thất nghiệp, cơ 

hội kiếm được việc làm tốt mà không có bằng đại học là rất 

mảnh. Cơ hội bắt đầu công ti mà không có nền tảng giáo dục 

tốt còn mảnh hơn. Xin lưu ý rằng Steve Job đã bắt đầu Apple, 

trở nên rất thành công nhưng ông ấy không có tri thức về quản 

lí. Ông ấy phải thuê người để quản lí công ti cho ông ấy. 

Không có tri thức về quản lí, ông ấy đã cho phép những người 

này kiểm soát mọi thứ. Ông ấy đã tin cậy họ nhưng họ chiếm 

ưu thế để sa thải ông ấy và tổ kĩ thuật của ông ấy, chiếm mọi 

tiền bạc, rồi bỏ cho Apple phá sản. Steve Job thừa nhận với 

sinh viên tại đại học Stanford: “Nếu tôi mà học môn quản lí, 

nếu tôi biết chút ít về tài chính, điều đó không bao giờ xảy ra. 

Tôi đã ngây thơ thế rồi tôi đã học được bài học khắc nghiệt của 

tôi. Tôi đã phải nuốt viên thuốc đắng về quản lí nhưng tôi hi 

vọng rằng các bạn không phải nuốt, các bạn tất cả đều được 

giáo dục.” 
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Chính phủ Mĩ có thống kê về khác biệt trong cuộc sống 

của những người tốt nghiệp đại học và những người không có 

bằng đại học. Công nhân với bằng đại học kiếm, về trung bình, 

60 phần trăm nhiều hơn công nhân không bằng cấp. Con số tỉ 

lệ việc làm cũng cao hơn đáng kể so với những người không có 

bằng cấp, gần gấp đôi tỉ lệ đối với những người có bằng cấp. 

Hơn không chỉ là có việc làm, dữ liệu cũng gợi ý rằng những 

người có bằng cấp là mạnh khoẻ hơn, sống lâu hơn và nói 

chung hạnh phúc hơn những người không có bằng cấp. 

Tất nhiên, bằng cấp đại học không đảm bảo cho thành 

công. Để thành công bạn cần tri thức và kĩ năng, động cơ và 

quyết tâm mạnh, và đam mê đúng cho điều bạn đang làm. 

Nhiều sinh viên tin rằng bằng việc có bằng cấp họ có thể kiếm 

được việc làm và mọi sự sẽ tốt. Bằng cấp chỉ là mảnh giấy, nó 

có thể giúp bạn xin việc làm (Nhiều việc làm yêu cầu bằng đại 

học) nhưng không có tri thức và kĩ năng, bạn sẽ không thành 

công. Nhiều sinh viên phàn nàn: “Điều đó không công bằng, 

tôi đã làm việc vất vả để có được bằng cấp và bây giờ tôi 

không thể kiếm được việc làm. Đại học là phí hoài.” Trước khi 

trách đại học, bạn cần nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ 

công bằng cả. Điều bạn cần trong cuộc sống là nhiều hơn mảnh 

giấy. Bạn quả cần tri thức, kĩ năng và đam mê để làm điều bạn 

muốn. 

Đại học là chỗ bạn gặp gỡ bạn bè và những người chia sẻ 

đam mê của bạn. Những người thành công thường nói rằng đại 

học giúp cho họ gặp gỡ những người không thể nào tin được. 

Nhiều người trở thành đối tác của họ, trong khi những người 

khác giúp họ bằng lời khuyên và ý tưởng hay. Bill Gates đã 

không bắt đầu Microsoft bởi bản thân ông ấy, chính người bạn 

phổ thông của ông ấy, Paul Allen người đã làm hầu hết công 

việc kĩ thuật và bạn đại học của ông ấy, Steve Ballmer người 

quản lí công ti. Đó là lí do tại sao Microsoft vẫn làm tốt ngày 

nay. Steve Jobs đã bắt đầu Apple cùng bạn ông ấy, Steve 

Wozniak người đã làm công việc kĩ thuật. Tuy nhiên, khi 
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Apple thành công, Wozniak bỏ công ti để trở lại trường lấy 

bằng trong kĩ nghệ. Không có người bạn tin cậy, Jobs đã bị lừa 

và bị sa thải khỏi công ti riêng của ông ấy. 

Bên cạnh đó, đại học cung cấp kinh nghiệm học bên 

ngoài lớp học. Để thành công trong trường học, bạn phải học 

giữ cân bằng công việc nhà trường và thời gian cá nhân, làm 

bài tập về nhà và tuân theo cam kết của bạn. Những kĩ năng 

này là có giá trị trong bất kì doanh nghiệp nào. Về căn bản đại 

học là “thế giới nhỏ” khi bạn có thể làm nhiều điều mà không 

mấy rủi ro, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn thất bại ở lớp. 

Tưởng tượng điều xảy ra nếu doanh nghiệp riêng của bạn là 

“thế giới thực”. 

Tất nhiên, bạn đến đại học để được giáo dục. Trong khi 

bạn có thể không học mọi thứ để thành công trong lớp học hay 

từ sách vở, mọi thứ từ cơ sở doanh nghiệp cho tới tri thức kĩ 

thuật được dạy trong chương trình đại học. Hơn nữa, có bằng 

cấp đại học có thể cung cấp mức độ tín nhiệm. Khi bạn giải 

quyết với người khác, điều đó sẽ phục vụ tốt cho bạn. Chúng ta 

vẫn đang sống trong xã hội nơi bằng cấp đại học là có giá trị. 

Mọi người sẽ nhìn vào bạn như người tốt nghiệp đại học, người 

được giáo dục. 

Câu hỏi liệu bạn có nên vào đại học hay không là quyết 

định của bạn. Tuỳ bạn ra quyết định vì vấn đề là khả năng và 

mong đợi riêng của bạn. Bạn có thể theo trái tim bạn, đam mê 

của bạn và động cơ của bạn để làm bất kì cái gì làm cho cuộc 

sống của bạn đáng sống. Nếu bạn không có động cơ, quyết tâm 

và đam mê về điều bạn làm, không giáo dục nào có thể giúp 

bạn thành công trong thế giới này. Xin nhớ rằng đó là chọn lựa 

cá nhân. 
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Vào đại học 

Giáo dục đại học cho sinh viên phẩm chất để kiếm được 

việc làm tốt và sống tốt như một nhà chuyên nghiệp. Nhưng nó 

cũng là đầu tư chính dưới dạng thời gian, tiền bạc và nỗ lực. 

Do đó sinh viên phải hành động có trách nhiệm cho đầu tư này. 

Họ phải biết rằng đó là thời gian và nỗ lực của họ và tiền bạc 

của bố mẹ họ đưa họ vào đại học. 

Tuy nhiên, có những sinh viên vào đại học mà không 

nghĩ về giáo dục đại học là gì. Họ không chăm lo về hi sinh của 

gia đình họ và vào đại học mà không rõ ràng về họ đang theo 

đuổi nghề nào. Họ không biết họ muốn nhận giáo dục nào, và 

làm sao họ sẽ áp dụng nó để thăng tiến con đường nghề nghiệp 

của họ. Họ thậm chí không nghĩ về câu hỏi quan trọng này: 

Làm sao giáo dục này làm cho họ có việc làm? Làm sao giáo 

dục này sẽ làm cho họ thành người đóng góp có giá trị cho xã 

hội? Thay vì họ vào đại học để tìm người chia sẻ  mối quan 

tâm của họ như trò chơi video, âm nhạc, khiêu vũ, v.v. nhiều 

người vào đại học để khám phá tuỳ chọn cá nhân của họ. Con 

đường của họ bao gồm việc vào đại học mà không có chọn lựa 

nghiêm chỉnh bất kì lĩnh vực học tập nào cho tới kho họ quyết 

định về họ muốn làm gì với cuộc sống của họ. Thực ra có một 

khảo cứu rằng đa số các sinh viên không quyết định này 

thường thất bại trong hai năm đầu. Thay vì học kĩ năng nào đó, 

họ đã học những thói quen xấu. Tất nhiên, họ biết rằng đi dự 

tiệc mọi tuần, hay chơi trò chơi video cả đêm, sẽ không làm 

cho họ kiếm được việc làm nhưng chừng nào ai đó còn chăm lo 

cho họ, họ không chăm lo. Vài năm có thể trôi qua nhanh 

chóng, khi họ nhận ra rằng sinh viên vào đại học cùng lúc với 

họ bây giờ tốt nghiệp và bắt đầu xây dựng nghề nghiệp của họ 

và họ đáng phải nghiêm chỉnh về học tập thì thường là quá trễ 

rồi. Một số người theo “cách truyền thống” đổ lỗi cho trường 

thay vì bản thân họ rồi ở nhà và để bố mẹ họ tiếp tục chăm lo 

cho họ. Một số sẽ cố tìm việc làm giữ cho họ được làm việc 
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cho tới khi họ hình dung ra điều họ muốn làm với phần còn lại 

của cuộc đời họ. Vấn đề chung trong các sinh viên này là 

không có kĩ năng, họ sẽ không kéo dài được lâu trong thị 

trường cạnh tranh. Nhiều người sẽ kết thúc là kiểu công nhân 

này, người sẽ chuyển từ việc làm này sang việc làm khác mỗi 

tháng vì họ không thể làm được cái gì nghiêm chỉnh. Một số 

cuối cùng chấm dứt với việc tham gia vào tội lỗi, hay nghiện 

ngập ma tuý bất hợp pháp. 

Tôi đã thấy các sinh viên tiêu tiền của bố mẹ họ mà 

không biết họ đang tiêu về cái gì và nó sẽ có ích lợi gì cho họ 

trong tương lai. Khó mà biện minh được cho số tiền và thời 

gian họ phí hoài ở trường. Không có con đường nghề nghiệp rõ 

ràng, không có chiều hướng rõ ràng, khó mà biết được rằng họ 

có giá trị nào để cung cấp. Hành vi của họ phản ánh việc vô 

trách nhiệm tài chính, điều được thấy ở nhiều nước ngày nay. 

Nhưng việc phí hoài tiền bạc thậm chí không phải là mối quan 

tâm chính. Điều đáng quan tâm nhất là ở chỗ sinh viên đang 

chi tiền mà không có quan niệm rõ ràng về tầm quan trọng của 

nó. Vào đại học khi lĩnh vực học tập hay chiều hướng không rõ 

ràng là chọn lựa thiếu suy nghĩ làm hại cho cả nền kinh tế quốc 

gia lẫn bản thân sinh viên. 

Tôi gợi  rằng sinh viên nên làm nghiên cứu nhiều hơn và 

chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp của họ khi vào đại học 

với chiều hướng rõ ràng và trách nhiệm tài chính. Tôi cũng gợi 

ý rằng các trường hỗ trợ cho sinh viên để lựa chọn các lĩnh vực 

học tập của họ một cách cẩn thận dựa trên đánh giá kĩ lưỡng về 

năng lực của họ mà có thể giúp cho họ thành công trong tương 

lai để cho họ có thể đóng góp cho tương lai của xã hội. 
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Trở lại đại học 

Tôi nhận được một email người gửi viết: “Em vào đại 

học ba năm trước nhưng đã không học tốt cho nên em bỏ học 

sau một năm. Em học vài môn lập trình và có khả năng làm 

việc như người lập trình. Em muốn chuyển lên vị trí tốt hơn 

nhưng mọi việc làm em muốn đều yêu cầu nhiều tri thức và kĩ 

năng hơn em có. Phần lớn đều yêu cầu bằng đại học nhưng em 

sợ thất bại lần nữa? Thầy có lời khuyên nào không?” 

  

Đáp: Có thể là ba năm trước bạn đã không sẵn sàng cho 

đại học. Có thể là tình huống đã thay đổi. Với tôi dường như là 

bạn muốn tránh mọi ngại ngùng về không thành công nếu bạn 

trở lại đại học. Bạn cần biết rằng bất kì lúc nào bạn nhận rủi ro, 

đều sẽ có những khoảnh khắc ngần ngại và không thoải mái. 

Đó chỉ là cảm giác nhất thời vì sẽ có những cơ hội tốt hơn 

trong tương lai. Nếu bạn trở lại đại học, sẽ có thời gian và lớp 

học nơi bạn làm điều lớn lao nhưng cũng sẽ có lúc và lớp mà 

bạn không học tốt. Cách tốt nhất là đưa nỗ lực vào và làm hết 

khả năng của bạn thì bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về sau rằng 

bạn đã không cố gắng. 

Câu hỏi quan trọng không phải là liệu bạn có thể thành 

công hay không mà là bạn thực sự muốn đi lên vị trí tốt hơn và 

nghề được trả lương tốt hơn đến mức nào. Nếu bạn có thể hình 

dung ra tương lai mà bạn muốn, thì bạn có thể làm việc quay 

lui để nhận diện các bước cần thiết để đạt tới tương lai đó. Hội 

tụ vậy là vào điều bạn có thể có được, KHÔNG vào liệu bạn có 

thể làm được nó hay không. Nếu bạn thực sự muốn việc làm đó 

thì bạn sẽ tìm ra cách để có được nó. 

Từ điều tôi biết, mọi vị trí tốt nhất, mọi nghề nghiệp 

được trả lương tốt hơn đều yêu cầu bằng đại học là tối thiểu. Vì 

bạn đã có kĩ năng và kinh nghiệm lập trình, không thể có 

chuyện bạn sẽ có khó khăn nào trong đại học. Tôi muốn 
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khuyên bạn trở lại đại học với thái độ và động cơ nhiệt tình 

mới vì bạn đã có mục đích nghề nghiệp. Điều duy nhất bạn sẽ 

mất là nỗi sợ thất bại của bạn. 

  

 

Tại sao vào đại học 

Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao em cần vào đại học? Tại 

sao em phải học nhiều lớp trong bốn năm để làm việc trong 

công nghiệp phần mềm khi em có thể học lớp lập trình trong 

vài tháng và vẫn có khả năng tìm được việc của người lập 

trình?” 

  

Câu trả lời của tôi: “Đại học KHÔNG dành cho mọi 

người. Mọi người có thể làm việc tốt mà KHÔNG CÓ giáo dục 

đại học nếu tất cả mọi điều người ta muốn là “VIỆC LÀM”. Có 

đào tạo hướng nghề mà bạn có thể học kĩ năng đặc thù trong 

vài tháng và đi tìm “việc làm”. Một số người có thể dạy cho 

bạn cách viết mã trong vài tháng rồi bạn có thể làm việc như 

người kiểm thử hay người lập trình. 

Có nhiều lí do SAI để vào đại học: Bạn vào đại học vì bố 

mẹ bạn muốn bạn vào. Bạn vào đại học vì bạn bè bạn vào đại 

học. Bạn vào đại học vì bạn KHÔNG biết làm gì sau phổ thông 

và tôi chắc chắn có nhiều lí do nữa. Đại học yêu cầu bạn đầu tư 

nỗ lực và tiền bạc của mình trong vài năm. Nếu bạn vào đại 

học vì các lí do sai thì bạn làm phí thời gian, công sức, tiền bạc 

của mình và có thể KHÔNG thu được cái gì. 

Có nhiều lí do ĐÚNG để vào đại học: Bạn vào đại học 

bởi vì bạn muốn được giáo dục. Bạn muốn thu nhận tri thức 

chuyên môn để chuẩn bị cho bạn giải quyết với các biến cố 

trong cuộc sống. Là người được giáo dục, bạn có thể tìm được 
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việc làm tốt hơn và có cuộc sống sung túc. Trung bình, những 

người có bằng đại học sẽ làm ra nhiều tiền hơn, có việc làm tốt 

hơn những người không có bằng. Tốt nghiệp trong các khu vực 

như kĩ nghệ phần mềm, khoa học máy tính sẽ giúp bạn thăng 

tiến xa hơn trong nghề nghiệp của mình. Bạn có thể bắt đầu 

như người lập trình hay kiểm thử rồi đi lên lãnh đạo kĩ thuật, 

người quản lí dự án, kiến trúc sư hệ thống, người phân tích 

nghiệp vụ, người thiết kế hệ thống, chuyên viên an ninh, người 

quản trị dữ liệu, người quản lí chương trình, người quản lí sản 

phẩm, người quản lí dịch vụ và thậm chí còn tiến xa hơn khi 

bạn thu được nhiều kinh nghiệm. Người với tri thức hạn chế, 

người dành vài tháng trong đào tạo hướng nghề sẽ KHÔNG có 

khả năng làm điều đó. Có khác biệt giữa việc làm và nghề 

nghiệp. Nghề nghiệp là tiến bộ của cuộc sống làm việc của bạn 

từ mức nhập việc tới mức cao hơn và bạn có thể đi xa nhất có 

thể được trong khi việc làm là hoạt động bạn làm cái gì đó và 

được trả tiền. Điều quan trọng là bạn xem xét nghiêm túc động 

cơ của mình khi vào đại học. Nếu bạn vào đại học mà KHÔNG 

có mục đích, bạn sẽ KHÔNG thu được gì ngoài việc phí thời 

gian và tiền bạc của mình. 

Khi vào đại học, bạn cần biết rằng có nhiều lĩnh vực học 

tập và bạn có CHỌN LỰA để chọn chúng nhưng bạn phải làm 

điều đó một cách cẩn thận. Bạn phải đặt mục đích trong điều 

bạn muốn học cũng như kế hoạch nghề nghiệp của mình. Bạn 

phải xác định cách hoàn thành chúng và cái gì là chướng ngại 

bạn phải vượt qua. Nếu lĩnh vực học tập của bạn KHÔNG giúp 

cho bạn đạt tới mục đích nghề nghiệp thì bạn phải hỏi “Mình 

có nên chọn lĩnh vực học tập này không, khi biết rằng mình sẽ 

KHÔNG có khả năng đạt tới mục đích của mình hay mình nên 

chọn cái gì đó khác tốt hơn và thực tế hơn?” Bạn KHÔNG nên 

chọn cái gì đó bởi vì bố mẹ bạn muốn bạn chọn. Bạn KHÔNG 

nên chọn cái gì đó bởi vì bạn bè bạn chọn nó. Bạn KHÔNG 

nên chọn cái gì đó bởi vì bạn KHÔNG biết cái gì cần học. Nếu 

bạn KHÔNG thích cái gì đó, bạn sẽ KHÔNG đi được rất xa. 
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Đại học là nơi để học và để TRƯỞNG THÀNH. Với một 

số sinh viên, đây là lần đầu tiên bạn CÓ THỂ ra quyết định cho 

bản thân mình bằng việc lựa chọn cái gì đó mà bạn thích và có 

đam mê về nó. Tất nhiên, bạn phải biết khả năng của mình. 

Bạn phải biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Bạn phải có 

động cơ mạnh để học tập và sẵn lòng đưa nỗ lực vào học. Về 

căn bản, bạn phải BIẾT BẢN THÂN MÌNH. Đôi khi, bạn có 

thể cảm thấy nản lòng hay chán nản nhưng những điều này là 

tạm thời. Chúng tới và chúng sẽ đi. Khi mà bạn còn để mắt 

mình vào mục đích của mình, khi mà bạn còn biết chiều hướng 

của mình, khi mà bạn còn đưa nỗ lực của bạn vào, bạn SẼ đạt 

tới điều bạn muốn. 

Đại học cũng là nơi gặp gỡ những người khác nhau, 

những người bạn mới và có kinh nghiệm mới. Tất nhiên, bạn sẽ 

phạm sai lầm nhưng bạn cũng sẽ học được từ chúng. Học từ sai 

lầm quá khứ sẽ làm cho bạn khôn ngoan hơn và trưởng thành 

hơn. ĐỪNG để cái gì làm sao lãng bạn khỏi mục đích học tập 

của mình. ĐỪNG để bất kì ai khuyên nhủ bạn làm cái gì đó 

khác hơn điều bạn đã đặt ra cho bản thân mình. Không ai biết 

bạn nhiều hơn bạn. Cứ duy trì trong tiến trình bạn đã đặt ra cho 

bản thân mình, kiên nhẫn rồi bạn SẼ đạt tới điều bạn muốn. 

Đại học là cuộc hành trình dài hướng tới đích. Trong 

cuộc hành trình này bạn sẽ đối diện với thách thức, chướng 

ngại và sao lãng. Nếu bạn có thể vượt qua được chúng và vẫn 

giữ mối quan tâm về nghề nghiệp của mình, bạn sẽ đi xa. Có 

thể xa hơn nhiều điều bạn nghĩ. Đại học cũng là mơ, mơ có tri 

thức tốt, để làm cho gia đình bạn tự hào. Mơ có nghề nghiệp tốt 

và đạt tới địa vị nào đó trong lĩnh vực bạn đã chọn. Mơ về làm 

khác biệt trong thế giới này và giúp đỡ người khác. Mơ về gặp 

gỡ ai đó sẽ chia sẻ mơ này với bạn. Dù mơ của bạn là bất kì cái 

gì, chính BẠN là người sẽ làm nó thành SỰ THỰC. 
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Tại sao vào đại học -2 

Một sinh viên viết: “Có nhiều người tốt nghiệp đại học ở 

nước em mà không thể tìm được việc làm; câu hỏi của em là tại 

sao vào đại học? Trường hướng nghề có là chọn lựa tốt hơn 

không? Hay tìm việc làm sau trường phổ thông là chọn lựa tốt 

hơn vào đại học? Xin thầy lời khuyên.” 

  

Đáp: Mặc dầu đại học KHÔNG dành cho mọi người; một 

số người nên vào trường hướng nghề hay tìm việc sau khi có 

được giáo dục phổ thông nhưng câu hỏi của tôi là nếu người tốt 

nghiệp đại học gặp khó khăn tìm việc; những người tốt nghiệp 

từ các trường hướng nghề có thể kiếm được việc dễ dàng hơn 

không? Loại việc nào họ có và loại lương nào họ làm được? 

Ngày nay giáo dục đại học là mấu chốt cho việc phát 

triển kinh tế của đất nước. Nó phát triển tri thức và kĩ năng mà 

cho phép mọi người có được nghề nghiệp tốt hơn, lương tốt 

hơn, và giúp họ đóng góp cho xã hội của họ và làm mạnh cho 

kinh tế đất nước. Theo ý kiến tôi, có được giáo dục đại học là 

một trong những điều tốt nhất mà thanh niên có thể làm cho 

bản thân họ để đảm bảo họ đưa tới cuộc sống thịnh vượng và 

tốt hơn. Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá nơi 

cạnh tranh giữa các nước là dữ dội; bất kì nước nào mà công 

dân của nó không được giáo dục tốt sẽ bị khai thác, lạm dụng 

và thậm chí làm yếu phòng thủ quốc gia của nó. Về căn bản 

giáo dục có thể cải tiến cuộc sống của mọi người, làm ích lợi 

cho xã hội, và đất nước như một toàn thể. Một người có giáo 

dục tốt thường có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, kiếm được 

nhiều hơn, và có chuẩn sống cao hơn. Công nhân có kĩ năng 

tạo khả năng cho đất nước phát triển các ngành công nghiệp 

của nó và trở nên giầu có hơn, làm ích lợi cho mọi người. Nếu 

bạn nhìn kĩ trong các nước, bạn sẽ thấy rằng các nước nghèo 

nhất là những nước mà đa số người dân của họ không được 
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giáo dục. Nhiều người không thể vào trường được vì họ cần 

làm việc để giúp cho gia đình họ sống còn. Những người đi học, 

nhiều người bỏ học vì họ phát triển nền tảng cơ sở như đọc, 

viết và kĩ năng toán học. Những người này sẽ lớn lên thành 

người lớn không có học vấn và họ thường sống cuộc sống khó 

khăn làm việc chuyển từ việc nọ sang việc kia và thường bị 

khai thác, lạm dụng và có cuộc sống tuyệt vọng. 

Nếu bạn nhìn vào số người tốt nghiệp đại học thất nghiệp, 

bạn có lẽ sẽ thấy rằng nhiều người trong họ có thể có bằng cấp 

nhưng không có kĩ năng cần để làm việc. Nhiều người không 

được thông tin đúng về lập kế hoạch nghề nghiệp hay kĩ năng 

nào được cần để có việc làm tốt cho nên họ phạm sai lầm bằng 

việc lựa chọn các lĩnh vực học tập mà không còn được cần cho 

nên họ không thể tìm được việc làm. Những người khác có thể 

đến trường mà việc đào tạo bị lỗi thời cho nên sinh viên không 

học được gì hữu dụng. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng nhấn 

mạnh rằng thanh niên nên đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn, hiểu 

nhiều hơn về thế giới quanh họ để cho họ có thể chọn trường 

đúng và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng. 

Là một giáo sư trong Khoa học máy tính, tôi có thể thiên 

lệch nhưng theo ý kiến của tôi Công nghệ thông tin (Khoa học 

máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) có lẽ là 

chọn lựa tốt nhất cho sinh viên đại học. Ngày nay gần như mọi 

thứ đều yêu cầu tri thức trong máy tính, dù bạn viết thư hay 

truy nhập websites để tìm thông tin. Tuy nhiên một nghề 

nghiệp trong tính toán đi xa ra ngoài các nhiệm vụ điển hình 

mà nhiều người chúng ta vẫn làm với sự trợ giúp của máy tính. 

Nó bao gồm tri thức chiều sâu về tính toán mà để có nó bạn cần 

vào đại học để học. Việc làm công nghệ thông tin bao giờ cũng 

có nhu cầu cao cho nên học CNTT là chọn lựa logic. 

Công nghệ thông tin là lĩnh vực rộng với nhiều chuyên 

môn; bạn nên có hiểu biết chung về các khu vực khác nhau và 

chọn khu vực đúng cho bạn. Nếu bạn thích lập trình và toán 
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học thì khoa học máy tính sẽ là chọn lựa tốt; nếu bạn thích phát 

triển sản phẩm phần mềm thì kĩ nghệ phần mềm sẽ là chọn lựa 

tốt và nếu bạn thích kinh doanh và quản lí thì quản lí hệ thông 

tin có thể là lĩnh vực đúng cho bạn. Trong từng lĩnh vực, bạn sẽ 

học nhiều hơn để trở thành chuyên gia người có thể làm việc 

như người lập trình, người kiểm thử, người phát triển phần 

mềm, người phân tích hệ thống, người quản trị mạng, kĩ sư hệ 

thống, người quản lí hệ thông tin và người quản trị cơ sở dữ 

liệu v.v. Với ngày càng nhiều máy tính được kết mạng, vị trí 

người quản trị mạng và chuyên viên an ninh thông tin có nhu 

cầu cao. Nếu bạn chọn một nghề trong những lĩnh vực này, bạn 

sẽ làm việc để ngăn cản hacker máy tính, những người phát 

triển virus truy nhập vào thông tin của công ti của bạn hay làm 

hỏng hệ thông tin. Khi nhiều dữ liệu được thu thập, nhà khoa 

học dữ liệu, và vị trí quản trị cơ sở dữ liệu cũng có nhu cầu cao. 

Bạn có sẵn sàng cho một nghề trong CNTT không? Nếu 

bạn có sẵn sàng, vào đại học đi, lấy các phẩm chất cần thiết và 

bạn sẽ thấy một nghề rất tốt đang chờ đợi bạn. Tuy nhiên, bất 

kì cái gì bạn làm, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và nghiên cứu 

nhiều hơn vì công nghệ thay đổi nhanh chóng cho nên bạn phải 

thích nghi với thái độ học cả đời. Học cả đời có thể làm giầu 

cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của người khác trong xã 

hội bạn và bạn có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội của bạn. 

  

 

Cách chọn bạn và thành công ở đại học 

Khi vào đại học, một trong những điều mới đầu tiên bạn 

có lẽ cần là chọn bạn. Bạn là một phần của cuộc sống và tình 

bạn nào đó có thể kéo dài một thời gian lâu, nếu bạn cẩn thận 

về loại bạn mình chọn lựa. Bạn tốt có thể giúp bạn cực kì nhiều 

nhưng bạn xấu có thể làm hại bạn còn hơn bạn có thể hình 
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dung. Có câu ngạn ngữ cổ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì 

rạng” cho nên sẽ là khôn ngoan để chọn bạn có những mối 

quan tâm tương tự, mục đích nghề nghiệp tương tự, nền tảng 

tương tự, và nhóm tuổi tương tự. 

Đại học khác với phổ thông bởi vì nó có nhiều kiểu sinh 

viên và bạn phải cố gắng tránh một số kiểu. Tránh xa những 

sinh viên không tới đó để học tập và chỉ vui đùa. Có nhiều sinh 

viên không có động cơ hay mục đích nghề nghiệp, họ không 

biết phải làm gì với cuộc đời họ và đại học là chỗ họ tới để tìm 

người họ có thể đi chơi hay tiệc tùng cùng nhau. Có những 

người ích kỉ và tìm người khác để lợi dụng. Nếu bạn đối xử tốt 

với họ, bạn có thể kết thúc giống họ hay bị tổn thương lúc cuối. 

Sinh viên lừa dối người khác không phải là bạn tốt, sinh viên 

vay tiền, hỏi xin người khác giúp đỡ làm bài tập về nhà của họ, 

giúp họ gian lận thi cử, hay cho phép họ sao chép bài làm của 

bạn sẽ chỉ làm hại bạn nếu bạn cho phép họ làm như vậy. Bạn 

không bao giờ nên cho phép họ lợi dụng bạn và không bao giờ 

thổ lộ với bất kì người nào mà bạn không tin cậy đầy đủ. Bạn 

có thể làm cái gì đó mà không nghĩ ngay lập tức nhưng có thể 

hối tiếc cả phần đời còn lại của mình. Bạn chịu trách nhiệm 

cho điều bạn làm bởi vì hoặc bạn kiểm soát thái độ của bạn 

hoặc điều bạn làm kiểm soát bạn. 

Tôi đã thấy nhiều sinh viên vào đại học với thái độ tích 

cực và lí tưởng hoá nhưng rời khỏi đại học đầy đau đớn và căm 

ghét. Đó là lí do tại sao bạn phải chọn bạn rất cẩn thận và cho 

phép tình bạn phát triển dần qua thời gian. Thời gian là người 

bạn tốt nhất của bạn bởi vì chỉ qua thời gian bạn sẽ tìm ra 

người bạn có thể tin cậy và người bạn không thể tin được. Bạn 

không phải thay đổi bạn như một số bạn của bạn sẽ thay đổi 

bởi vì chỉ những người với mối quan tâm và mục đích tương tự 

mới ở lại cùng nhau. Tình bạn đúng tiếp tục phát triển, qua thời 

gian và khoảng cách nhưng thức khác sẽ phai nhoà khi bạn 

trưởng thành là người lớn có trách nhiệm hơn. Xin nhớ rằng 

trưởng thành phải có liên quan tới kiểu kinh nghiệm bạn có và 
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điều bạn học từ chúng chứ không về bạn già bao nhiêu. Bạn 

phải nhớ rằng đại học là đầu tư chính của bạn về thời gian, 

công sức, tài chính và hỗ trợ của gia đình bạn cho nên ĐỪNG 

làm phí hoài chúng. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về bạn sẽ 

trở thành ai. 

Nhiều sinh viên chú ý nhiều tới bằng cấp nhưng bằng cấp 

chỉ là mảnh giấy. Bằng cấp không làm cho bạn là người tốt, 

người có trách nhiệm, công dân tốt, hay người có hiểu biết. 

Chính thái độ, sự trưởng thành, trách nhiệm, tri thức, kĩ năng 

mới làm cho bạn là ai trong xã hội. Điều quan trọng nhất trong 

đại học là nỗ lực của bạn, nỗ lực của bạn để học, nỗ lực của 

bạn để vượt qua chướng ngại, nỗ lực của bạn để tránh những 

cám dỗ nào đó, nỗ lực của bạn để duy trì hội tụ vào mục đích 

nghề nghiệp của bạn. Tôi đã thấy nhiều sinh viên không đạt 

được mục đích của họ rồi đổ thất bại của họ cho cái gì đó khác 

thay vì chính bản thân họ. Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ 

không đủ thông minh, hay họ không có năng lực học những 

chủ đề nào đó như toán học hay hoá học. Họ tin rằng một số 

người được sinh ra với bộ não tốt hơn, thông minh hơn, có sức 

mạnh ý chí hay nhiều kĩ năng hơn người khác. Điều đó là 

không đúng bởi vì sự kiện là thành công ở đại học thực sự phụ 

thuộc vào nỗ lực. Ca ngợi sinh viên rằng họ thông minh không 

phải là ý tưởng tốt, thay vì thế tôi ưa thích ca ngợi sinh viên về 

nỗ lực của họ. Nỗ lực là phẩm chất thực sự dẫn tới thành công 

ở đại học. 

Một số sinh viên tin lí do này làm họ thất bại bởi vì họ đã 

không biết phải làm gì. Điều đó là không đúng. Sinh viên bao 

giờ cũng biết điều phải làm nhưng KHÔNG đưa nỗ lực vào 

hành động. Nếu họ muốn giảm cân, họ biết phải làm gì. Nếu họ 

muốn kết bạn, họ biết phải làm gì. Vấn đề ở đây là nhiều người 

không để thời gian nghĩ cẩn thận về cái gì cần làm hay bước 

nào họ phải lấy. Họ biết rằng họ có bài tập về nhà nhưng khi 

người bạn bảo họ đi xem phim, họ chấp nhận điều đó và nghĩ 

“Mình sẽ làm bài tập ở nhà sau khi xem phim.” Sau khi xem 



 

 81 

phim, họ sẽ đi tới quán cà phê để uống vài cốc và nói chuyện 

thêm. Cuối cùng đã quá muộn trong đêm cho nên họ phải đi 

ngủ và bài tập về nhà chưa bao giờ kết thúc. Một số sinh viên 

tin họ vẫn có thể làm mọi thứ nếu họ làm việc chăm chỉ nhưng 

mọi sự không xảy ra giống như điều đó. Nếu mục đích của bạn 

là học tập và được điểm tốt thì bạn phải xác định khi nào, làm 

sao và ở đâu bạn sẽ làm điều đó. Nếu bạn không có mục đích 

học tập, thì bạn không có gì để thực hiện. Thời gian trong đại 

học là ngắn với nhiều điều phải làm, sinh viên bao giờ cũng có 

nhiều hoạt động sao lãng, nhiều cám dỗ cho nên họ phải đặt ưu 

tiên. Nếu học tập không phải là ưu tiên cao nhất thì bạn phải tự 

hỏi mình bạn đang làm gì ở đại học? Tại sao bạn vào đại học? 

Tại sao bạn dàng thời gian và tiền bạc ở đại học? Nếu bạn quá 

bận rộn với nhiều thứ khác thì bạn sẽ không bao giờ có thời 

gian làm một điều đúng. 

Tất nhiên, khó thay đổi thói quen xấu một khi bạn phụ 

thuộc vào chúng cho nên tôi khuyến cáo rằng bạn tuân theo 

một kĩ thuật đơn giản: “Lập kế hoạch NẾU-THÌ” (Bạn không 

phải là sinh viên khoa học máy tính để tuân theo kĩ thuật này 

cho dù tôi vay mượn nó từ cụm từ trong ngôn lập trình). Sau 

đây là một ví dụ: “NẾU đó là thứ hai, thứ tư và thứ sáu lúc 

2:00 giờ chiều, THÌ tôi sẽ lên thư viện để học trong 3 

giờ.  NẾU đó là thứ ba hay thứ năm, THÌ tôi sẽ đi thư viện lúc 

1:00 giờ chiều để học trong 5 giờ bởi vì tôi không có giờ trên 

lớp vào buổi chiều.” Về căn bản, NẾU bạn đặt ưu tiên của 

mình, THÌ bạn biết điều cần làm. NẾU bạn đưa nỗ lực vào, 

THÌ bạn sẽ hoàn thành ưu tiên của mình. NẾU bạn chọn bạn 

một cách cẩn thận và để nó phát triển qua thời gian, THÌ bạn sẽ 

có tình bạn kéo dài thời gian lâu. NẾU bạn làm mọi điều ở trên, 

THÌ bạn sẽ tăng cơ hội thành công của bạn ở đại học và đạt tới 

mục đích của bạn.  NẾU bạn đạt tới mục đích học tập của bạn, 

THÌ gia đình bạn sẽ rất tự hảo về bạn. NẾU bạn có thể làm 

điều đó cho mọi mục đích của bạn trong cuộc sống, THÌ bạn sẽ 

tuyệt đối có thể thành công hơn bạn tưởng. 



 

 82 

  

Diễn văn của Steve Jobs tại đại học Stanford 

Bài diễn văn của Steven Jobs đọc trong buổi lễ ra trường 

của đại học Standford Ông là người sáng lập ra hãng Apple ở 

Silicon Valley. Rất nhiều người biết đến ông, nhất là trong 

ngành software. Steven Jobs theo Phật Giáo, và có thời gian tu 

tập tại Ấn Độ, và là một người ăn chay trường. Đây là bài diễn 

văn của ông: 

  

Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp 

của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc 

nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói 

một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại 

học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu 

chuyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, 

không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu chuyện. 

 

1) Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm  

Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng 

Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi 

tôi chính thức rời trường Reed. Tại sao tôi lại bỏ học? Tôi đã 

bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một 

nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm 

con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những 

người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được 

sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. 

Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi 

tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một 

đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi. Chính vì thế, bố 

mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào 
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lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra 

không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời 

rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được 

mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi 

của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ 

giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố 

mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học. 

17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây 

thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với 

Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để 

đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi 

gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về 

việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng 

trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất 

cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào 

trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng 

rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi 

việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại 

thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây 

phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không 

hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác 

có vẻ như thú vị hơn rất nhiều. 

Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi 

không có phòng trọ vì thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong 

phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, 

tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm 

qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại 

Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi 

mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố 

gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy 

một ví dụ cho các bạn: 

Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của 

cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu 
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học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều 

được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia 

vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết 

định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách 

viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa 

các nét chữ, học cách trình bày một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi 

nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch 

sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được. 

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc 

sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang 

thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những 

điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để 

cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là 

máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu 

như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ 

chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi 

Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một 

máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi 

không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì 

tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được 

chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không 

thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai 

phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng. 

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta 

không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong 

tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn 

lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách 

nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai 

của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: 

sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái 

gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo 

ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi. 
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2) Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát. 

Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ 

rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử 

của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng 

tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 

người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một 

công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm 

trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, 

máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, 

tôi bị sa thải.. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một 

công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát 

triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả 

năng cùng tôi lãnh đạo công ty. Khoảng một năm gì đó, tình 

hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng 

tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở 

nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội 

đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa 

thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong 

suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy. 

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm 

cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi 

trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được 

chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, 

cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã 

thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. 

Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. 

Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở 

Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình 

yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại. 

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới 

biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp 

nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được 

thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì 
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chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời 

đầy những sáng tạo của cuộc đời mình. Trong khoảng 5 năm 

sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty 

khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt 

vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện 

hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. 

Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất 

trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi 

Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT 

đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của 

Apple. Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc. Tôi 

hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ 

xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc 

đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó. 

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. 

Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều 

duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi 

dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các 

bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những 

người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời 

bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy 

làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và 

cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc 

mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm 

kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi 

bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ 

nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy 

cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của 

mình, đừng từ bỏ. 

 

3) Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết. 

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như 

sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc 
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đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn 

đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi 

và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương 

mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối 

cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì 

hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” 

thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó. 

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã 

động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả 

mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm 

tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, 

tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ 

còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang 

đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách 

tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi 

khi sắp đánh mất đi thứ gì đó. 

Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo 

của trái tim mình. 

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung 

thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ 

ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến 

tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của 

ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị 

tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác 

sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của 

mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái 

chết.. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại 

để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với 

chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là 

hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này 

một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vĩnh 

biệt. 
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Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau 

đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút 

một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống 

ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế 

bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người 

có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những 

tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng 

đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa 

được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ 

tôi đã khỏe lại. Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt 

với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một 

vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với 

các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái 

chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội 

dung mang tính trí tuệ mà thôi. 

Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn được 

lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. 

Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không 

ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn 

ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc 

sống.. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi 

những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc 

này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu 

nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ. 

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự 

thật. 

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để 

sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín 

điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những 

người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ 

nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn. Điều quan trọng 

nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và 

trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực 

sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu. 
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Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với 

cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh 

thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là 

Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây 

không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của 

mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy 

tính cá nhân và máy tính sách tay. Tất cả cuốn sách được đánh 

bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như 

trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. 

Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ 

tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại. Steward và các đồng sự của 

ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau 

đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa 

những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa 

sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn 

trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình 

nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: 

“Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“. Đó là lời tạm biệt của 

họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại 

khờ”. 

Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. 

Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước 

vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn. 

“Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ”. 

Cảm ơn các bạn rất nhiều. 
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Sai lầm thông thường trong đại học và cách 
vượt qua chúng 

Nhiều sinh viên vào đại học với thái độ nhiệt tình hướng 

tới tương lai tốt hơn. Họ biết rằng thời gian trong đại học là 

thời gian tốt nhất trong đời họ nơi họ học những điều mới, 

được giáo dục, gặp gỡ bạn mới, và có hi vọng cao rằng khi tốt 

nghiệp họ sẽ kiếm được việc làm tốt, bắt đầu gia đình riêng của 

họ, và có cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, sau khi dành thời 

gian ở đại học, một số mất động cơ của họ, bởi vì thất vọng, và 

thậm chí muốn rời bỏ trường.  

Có vài nguyên nhân cho vấn đề này. Sai lầm hiển nhiên 

nhất là nhiều sinh viên không hiểu ưu tiên của họ cho nên họ 

không quản lí thời gian của họ một cách khôn ngoan. Vì họ lần 

đầu tiên nếm trải cảm giác độc lập, xa khỏi gia đình, họ bắt đầu 

tận hưởng thời gian phụ của họ với bạn mới và các hoạt động 

khác. Họ để các phân công việc bài học cho đến giờ phút chót, 

cắt bỏ giờ lên lớp, không hoàn thành điều họ phải làm. Xem 

như kết quả, nhiều người không học tốt trong trường. Điều này 

dẫn tới cảm giác mặc cảm, không thích hợp, chán nản, và tự 

hoài nghi về năng lực của họ. 

Sai lầm thứ hai là họ không biết cách tổ chức công việc 

của họ. Chương trình đại học có nhiều công việc phải được 

thực hiện trên cơ sở hàng ngày. Bằng việc để trễ chúng sang 

ngày sau, họ bị tràn ngập với nhiều điều phải làm. Họ hoảng sợ, 

họ sợ bị điểm kém. Xem như kết quả, họ dành rất nhiều thời 

gian lo nghĩ về các bài kiểm tra và bài tập về nhà, thay vì hoàn 

thành chúng. Trước mỗi kì kiểm tra, họ thức cả đêm học nhồi 

nhét và chấm dứt với việc làm bài không tốt. Điều này cho họ 

cảm giác thất bại và họ bắt đầu phát triển niềm tin tiêu cực rằng 

họ “không đủ thông minh”, “không thể thành công trong bất kì 

cái gì”, “không có kĩ năng” rồi họ xem xét việc bỏ trường. 
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Sai lầm thứ ba là nhiều sinh viên dễ dàng bị phân tán bởi 

những thứ khác và không thể tập trung được. Khi họ ngồi trong 

lớp, họ tự thấy mình mơ ngày, nhìn vào khoảng không trống 

rỗng, nhìn vào các bức ảnh bạn trai bạn gái thay vì nghe bài 

giảng. Một số thì kiểm email, đọc báo trực tuyến, kiểm tài 

khoản Facebook, vào phòng chat và gửi tin nhắn cho bạn bè 

thay vì học tập, v.v. Họ ngồi trong thư viện như tâm trí họ ở 

đâu đó khác. Họ nằm trên giường để học bài rồi rơi vào giấc 

ngủ. Những hoạt động này làm phí phần lớn thời gian của họ 

và họ không thể bắt kịp với lớp. Khi họ tụt lại sau, họ cảm thấy 

lạc lõng và cuối cùng mất động cơ học tập. 

Sai lầm thứ tư là có vấn đề cá nhân. Nhiều người trải qua 

khó khăn tài chính, một số có vấn đề với bạn trai hay bạn gái ở 

đại học. Những vấn đề này là khó giải quyết và tiêu tốn nhiều 

năng lượng của họ, lấy đi nhiều nỗ lực quí giá. Không có giúp 

đỡ nào đó, nhiều người sẽ kết thúc bằng việc bỏ trường. 

Cách tốt nhất để giải quyết những sai lầm này là nhận ra 

chúng. Một khi bạn hiểu rằng người khác đang đối diện với 

cùng vấn đề như sợ hãi, khó tập trung, quản lí thời gian kém, 

không quyết định, vấn đề cá nhân và chúng là rất thông thường 

trong sinh viên đại học, thì bạn có thể vượt qua được chúng. 

Điều đầu tiên là nhận diện mục đích học tập, và đặt ưu 

tiên riêng của bạn bằng việc lập kỉ luật cho bản thân bạn để 

dùng thời gian của bạn một cách thông minh. Bạn phải đặt thời 

gian biểu chặt chẽ để học tập. Với mỗi giờ trên lớp, bạn phải có 

ít nhất hai giờ học độc lập. Tuy nhiên, bạn phải học trong các 

khối thời gian nhỏ thay vì thời kì dài để cho bộ não của bạn 

được nghỉ ngơi. Bạn sẽ thành công nếu bạn học 60 phút và 

nghỉ 15 phút ở giữa, hơn là học liền tù tì 3 giờ, không nghỉ. 

Nếu bạn có thể hoàn thành việc này, bạn có cơ hội rất cao vượt 

qua hai sai lầm chung đầu tiên. 

Điều thứ hai là tạo động cơ học tập cho bản thân bạn. 

Khó làm điều đó bởi bản thân bạn cho nên cố hình thành nhóm 
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học tập. Chọn thành viên nhóm một cách cẩn thận và đặt mục 

đích học tập hiện thực. Chia các nhiệm vụ lớn thành các nhiệm 

vụ nhỏ và phân công cho từng thành viên tổ. Đổi môi trường 

học tập của bạn bằng việc khử bỏ các nguồn phân tán khác. 

Thôi dùng laptop, emails, phòng chat hay điện thoại di động 

trong thời gian học tập. Đừng lấy điều thoải mái khi học. Ngồi 

cạnh bàn, không nằm trên giường khi học và ngủ ngon ban 

đêm (7 tiếng) để tránh mơ ngày trong lớp. Giữ thời khoá biểu 

chặt và theo nó tương ứng. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng thói 

quen học tập tốt và nếu bạn có thể theo nó trong 3 tuần liền 

không lệch lạc gì, thì bạn đã có thói quen học tập tốt. Tuy 

nhiên, mỗi lần bạn lệch khỏi nó, bạn phải lặp lại 3 tuần khác để 

xây dựng lại thói quen. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn 

sẽ vượt qua sai lầm thông thường thứ ba. 

Nếu bạn có vấn đề cá nhân, nói chuyện với các tư vấn 

nhà trường hay thảo luận nó một cách trung thực với gia đình 

bạn. Một số vấn đề cá nhân không thể được giải quyết dễ dàng. 

Xin nhớ rằng người khác có thể cho bạn lời khuyên tốt hơn là 

người yêu bạn nhất. Nhiều sinh viên coi rằng họ là người lớn 

và không muốn hỏi sự giúp đỡ từ bố mẹ. Đây là sai lầm thông 

thường khác. Bạn phải biết rằng bạn vẫn trong trường và học 

tập là ưu tiên thứ nhất của bạn. Nếu bạn không thể giải quyết 

được vấn đề cá nhân, việc học tập của bạn có thể bị tác động. 

  

 

Để thành công ở đại học 

Nhiều sinh viên đặt mục đích khi họ vào đại học nhưng 

rồi bỏ qua chúng qua thời gian. Khi được hỏi, câu trả lời điển 

hình là: “Mọi sự thay đổi.” Để đạt tới mục đích của bạn, bạn 

phải chắc chắn rằng bạn sẽ có khả năng đạt tới chúng; bằng 

không điều đó là phí hoài nỗ lực. Nếu bạn không chắc về đặt 
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cái gì, điều đó có nghĩa bạn không nghiêm chỉnh về nó hay 

không thực sự muốn nó. Nếu bạn có hoài nghi hay cảm thấy 

không chắc chắn, bạn sẽ để cho người khác làm sao lãng bạn 

khỏi mục đích học tập rồi bạn có thể không đạt được chúng. 

Đừng để điều đó xảy ra cho bạn. 

Nếu bạn đặt bất kì mục đích nào, bạn phải chắc rằng bạn 

sẽ đạt tới nó. Bạn phải chắc rằng mục đích là cái gì đó bạn thực 

sự muốn, không chỉ là cái gì đó có vẻ tốt khi viết ra. Có mục 

đích trong đầu sẽ giúp bạn đặt chiều hướng để đi tới. Đừng đặt 

quá nhiều mục đích một lúc; bạn sẽ quên chúng là gì. Bạn nên 

đặt không quá 3 mục đích mỗi lúc và thay thế chúng chỉ khi 

bạn đã đạt tới chúng. Sẽ tốt hơn nếu bạn viết ra mục đích của 

bạn vào sổ tay hay máy tính ở chỗ bạn có thể thấy được nó 

hàng ngày. Điều đó giúp cho bạn giám sát tiến bộ của bạn 

hướng tới từng mục đích cho tới khi bạn đạt tới nó. Viết ra mục 

đích của bạn tạo ra lộ trình cho bạn đi theo. Bạn càng hội tụ 

mình vào mục đích của mình, bạn càng có khả năng hoàn thành 

chúng. 

Có mục đích cũng sẽ giúp cho bạn lập kế hoạch hoạt 

động hàng ngày. Bạn phải phát triển thói quen hoàn thành mọi 

hoạt động đã được lập kế hoạch cho ngày đó. Một khi bạn có 

thói quen này, bạn sẽ ngạc nhiên mà thấy hiệu quả và đà sẽ 

giúp bạn đạt tới bất kì cái gì bạn muốn về sau. Khi tôi còn ở 

trường phổ thông, tôi đọc về lập kế hoạch hàng ngày từ một 

cuốn sách mà tôi không nhớ tên. Tôi đã thực hành nó bằng việc 

tổ chức mọi hoạt động mà tôi sẽ làm cho ngày đó và viết chúng 

vào sổ tay. Nó là lịch biểu mà tôi đặt cho bản thân mình. Mỗi 

đêm trước khi lên giường, tôi kiểm lại lịch đó để xem liệu tôi 

có bỏ lỡ cái gì không. Ban đầu, điều đó kém vì tôi bỏ lỡ vài 

việc nhưng tôi quyết tâm cứ thử. Trong vòng một tuần, nó tốt 

dần hơn và sau vài tuần, tôi hoàn thành mọi hoạt động đã được 

lập kế hoạch. Kỉ luật tự giác này để tuân theo việc lập kế hoạch 

hàng ngày đã giúp tôi ở trường phổ thông, ở đại học, ở trường 

sau đại học, trong nghiên cứu của tôi, trong công nghiệp, và 
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trong cả đời tôi. Bởi vì kỉ luật này, tôi có thể hoàn thành nhiều 

thứ hơn từng ngày. Nó trở thành thói quen cho tôi và giúp tôi 

rất hiệu quả trong điều tôi làm. 

Như tôi thường viết trong bog của tôi, sinh viên vào đại 

học để học tập, để được giáo dục. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khó 

tự học được. Tốt hơn cả là học theo nhóm. Nhóm học tập phải 

chứa ít nhất hai người nhưng không nhiều hơn năm người, điều 

ưa thích là có ai đó cũng có cùng mục đích học tập tương tự. 

Khuyến khích mà bạn có thể nhận được từ nhau sẽ phục vụ như 

sự hỗ trợ mạnh mà sẽ giúp cho bạn tiến lên ngay cả khi bạn 

cảm thấy muốn từ bỏ. Như một nhóm, bạn nên họp ít nhất một 

lần một tuần trong vài giờ. Từng thành viên nên quyết tâm có 

mặt và làm việc chuẩn bị được yêu cầu trước cuộc họp. Các 

thành viên phải lần lượt là người dẫn, người chịu trách nhiệm 

giữ cho nhóm vẫn còn hội tụ vào học tập trong từng phiên và 

không phí thời gian vào cái gì đó khác. Người dẫn cũng gửi 

email nhắc nhở về thời gian và địa điểm để họp và chủ đề của 

phiên học tập. Nếu một thành viên bỏ lỡ vài phiên họp, người 

này là không nghiêm chỉnh và nên bị loại ra. Nếu một thành 

viên tới nhưng không chuẩn bị, điều đó sẽ tác động tới tính 

hiệu quả của nhóm. 

Khi tôi thành lập nhóm học tập đại học của tôi, chúng tôi 

thường phân chia công việc hàng tuần giữa các thành viên. 

Từng người tóm tắt những khái niệm chính và tạo ra một trang 

tóm tắt cho nhóm. Trong cuộc họp, chúng tôi lần lượt trình bày 

khái niệm cho nhóm ôn tập và thảo luận. Nó bắt đầu với việc 

ôn tập tài liệu bài giảng trên lớp và khái niệm then chốt để cho 

bất kì ai không hiểu có thể hỏi câu hỏi hay nêu ra vấn đề. Đây 

là cách chúng tôi chia sẻ tri thức với nhau. Sau đó, chúng tôi 

lần lượt trình bày các khái niệm, lí thuyết, vấn đề về từng mục 

mà chúng tôi đã được phân công làm. Nếu chúng tôi không biết 

cái gì đó rõ, chúng tôi viết nó ra để cho chúng tôi có thể hỏi 

giáo sư ở buổi lên lớp tiếp. Chúng tôi đặt ra mười phút cuối 

mỗi phiên cho ôn tập nhanh chóng và tóm tắt phiên học nhóm. 
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Tôi thấy rằng học nhóm là rất hiệu quả và năng suất và muốn 

khuyến cáo nhiều cho tất cả các bạn thành lập nhóm của bạn. 

Bằng việc học theo nhóm, bạn cũng học nhiều hơn về làm việc 

tổ và cách giải quyết với con người. Nó là kinh nghiệm cả đời. 

Để thành công trong đại học, điều quan trọng là thiết lập 

mục đích học tập cá nhân của bạn liên quan tới giáo dục của 

bạn. Bạn nên để một số thời gian để suy nghĩ về cái gì bạn 

thích làm và học, và cái gì bạn quan tâm. Mục đích trong 

trường của bạn là gì? Mục đích của bạn trong cuộc sống là gì? 

Kế hoạch của bạn để đạt tới chúng là gì? Biết bản thân mình, 

và lí do của bạn ở đại học sẽ khử bỏ mọi tự hoài nghi và không 

chắc chắn mà có thể nảy sinh khi bạn vào đại học. 

Nhớ lấy, bạn không phải là người duy nhất được lợi từ 

giáo dục đại học của bạn. Khi bạn phát triển tri thức và kĩ năng 

của mình, bạn cũng làm giầu cho cuộc sống của bố mẹ bạn vì 

họ cũng cảm thấy được hoàn thành bởi việc nuôi dưỡng bạn 

thành người có giáo dục, người có thể ra quyết định đúng cho 

cuộc đời của bạn, và đóng góp cho gia đình bạn, xã hội bạn, và 

đất nước bạn. 

  

 

Khi bạn thất bại ở đại học 

Một sinh viên đại học năm thứ nhất viết cho tôi: “Em 

trượt nhiều môn và không thể lên lớp tiếp được. Bố mẹ em 

không biết về điều này vì em bảo với bố mẹ là mọi sự đều tốt. 

Khi năm học mới bắt đầu, em không biết phải làm gì hay em sẽ 

nói với bố mẹ em thế nào về tình huống của em. Xin thầy lời 

khuyên.” 
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Đáp: Bố mẹ bạn đã hỗ trợ cho bạn trong nhiều năm rồi. 

Họ đã làm việc vất vả để cho bạn vào đại học và họ mong đợi 

rằng bạn học tốt. Với tình huống bạn đã viết, lời khuyên của tôi 

là bạn nên nói sự thật với họ. Điều tốt nhất bạn có thể làm là 

trung thực với họ. 

Vào lúc này, bạn nên biết rằng bố mẹ bạn sẽ giải quyết 

tốt với tin xấu hơn là mãi về sau khi nhận được “tin tức mơ hồ” 

rồi tình thế về sau còn xấu hơn. Cho nên cứ trung thực về tình 

huống của bạn đi và thừa nhận rằng đó là lỗi của bạn (Không 

học hành đủ, dành quá nhiều thời gian vào liên hoan, chơi trò 

chơi video quá nhiều hay bỏ quá nhiều buổi lên lớp v.v.)? Chấp 

nhận trách nhiệm đi. Trung thực có thể là không thoải mái, 

nhưng nó là điều tốt nhất trong những tình huống như thế này. 

Bạn nên bình tĩnh giải thích tình huống vì đó là cơ hội 

học tập cho bạn. Vậy là bạn trượt lớp. Được, bạn trượt nhiều 

lớp. Bạn đã học được gì từ điều đó? Có phải là bạn cần quản lí 

thời gian của bạn tốt hơn? Có phải là bạn không nên dành thời 

gian với vài người bạn xấu? Có phải là bạn không nên bỏ giờ 

lên lớp? Có phải là bạn không nên chơi trò chơi video cả ngày 

và cả đêm? Có phải là bạn không nên đi ăn liên hoan mọi đêm? 

Để cho bố mẹ bạn biết điều bạn đã học được và sẽ làm cái gì 

đó khác đi sao cho điều này sẽ không xảy ra nữa. 

Nếu như tôi là bạn, tôi sẽ nói “Thưa bố mẹ, con đã trượt 

năm thứ nhất ở đại học. Con cho rằng con đã không dành đủ 

thời gian ở lớp. Con đã không biết cách giữ cân bằng thời gian 

của con. Con đã quá bị sao lãng bởi các hoạt động bên ngoài 

trường. Con tưởng con có thể học nhồi nhét trước khi thi, cũng 

như con đã làm ở trường phổ thông nhưng lần này không có tác 

dụng. Cho nên bắt đầu năm nay, con lập kế hoạch để tham gia 

nhóm học tập để cho con có thể học tốt hơn. Con đã nói chuyện 

với tư vấn nhà trường và họ đã giúp con quản lí thời gian tốt 

hơn. Con hứa là con sẽ chấm dứt mọi hoạt động khác để tập 

trung vào cải tiến việc học của con.” 
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Bạn nên để cho bố mẹ bạn biết tình huống hiện thời của 

bạn là gì. Họ rất có thể muốn biết liệu bạn vẫn còn ở trường 

hay không? Điềo đó có nghĩa là bạn phải học lại vài lớp? Bạn 

có bị treo ở trong trường không? Bạn có khả năng vẫn ở cùng 

trường đó hay phải chuyển sang trường khác? Phải được chuẩn 

bị về cách thức bạn sẽ làm tiếp đó. Để cho bố mẹ bạn biết cố 

vấn nhà trường nói cho bạn điều gì (nếu bạn có thảo luận với 

họ). Bạn có thể nói: “Con đã nói chuyện với người cố vấn 

trường học vì họ biết rằng con không học tốt. Họ đồng ý cho 

con thử lại thêm một lần nữa và học lại một số lớp. Lần này họ 

sẽ giám sát tiến bộ của con. Con sẽ tới trung tâm phụ đạo ít 

nhất hai lần một tuần để bù lại.” 

Không ai biết bạn hơn bố mẹ bạn. Xin đừng nói điều gì 

không thật. Bố mẹ bạn biết bạn đủ rõ để phát hiện ra điều đó và 

không cái gì sẽ làm cho họ cảm thấy tệ hơn là việc bạn nói dối 

họ. Cho nên hãy chân thành về điều bạn định nói với họ. Nhiều 

sinh viên năm thứ nhất đã phạm sai lầm kiểu này cho nên bạn 

không là người duy nhất. Khi mà bạn học và đi tiếp thì mọi sự 

sẽ cải thiện. Đừng bao giờ nói dối bố mẹ bạn bởi vì bạn sẽ phải 

dành nhiều thời gian hơn, nhiều nỗ lực để che giấu điều không 

trung thực của bạn và không cái gì có thể bị che giấu lâu được. 

Xin nói cho họ sự thật và thừa nhận lỗi của bạn thay vì cố đổ 

lỗi lên cái gì đó khác như giáo sư kém hay trường kém. 

Vấn đề quan trọng nhất không phải là về quá khứ vì 

chẳng cái gì bạn có thể làm được về nó. Nó qua rồi nhưng vấn 

đề là ở sự chân thành về điều bạn sẽ làm bây giờ. Xin hãy chân 

thành khi bạn nghe điều họ phải nói. Tất nhiên, họ sẽ không 

sung sướng gì. Họ có thể giận dữ về việc trượt lớp của bạn, 

nhưng nhớ rằng họ yêu bạn. Họ yêu bạn nhiều hơn là bạn đã 

từng biết và họ sẽ tha thứ cho bạn. Có thể không phải hôm nay, 

không phải ngày mai nhưng họ sẽ tha thứ cho bạn bởi vì họ 

muốn điều tốt nhất cho bạn. Với điều đó bạn phải học để đền 

đáp lại tình yêu của họ một ngày nào đó khi bạn hiểu họ đã yêu 

bạn nhiều thế nào. 
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Lập mục đích 

 

 

 

 

 

Đặt mục đích học tập của bạn 

Trong suốt các năm dạy đại học và nói chuyện với những 

sinh viên giỏi nhất, tôi đã thấy rằng tất cả họ có một điểm 

chung. Tất cả họ đều có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho bản 

thân họ và tuân theo chúng một cách cẩn thận. Ngay cả khi họ 

bắt đầu kế hoạch của họ với chút ít hoài nghi về mục đích họ 

đã đặt, chung cuộc tất cả họ đều tin vào nó và quyết tâm làm 

cho nó thành hiện thực. 

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ đã ngạc nhiên về sức 

mạnh của việc đặt mục đích và lập kế hoạch nghề nghiệp. Bởi 

vì điều đó, tất cả họ đều đã hoàn thành tốt hơn nhiều so với họ 

đã từng tin là có thể trong đại học. Về sau họ qui thành công 

của họ cho quá trình tư duy qua mọi khía cạnh của việc làm 

của họ rồi phát triển bản lộ trình chi tiết, được viết ra để làm 

cho họ đi tới nơi họ muốn đi. 

Một sinh viên bảo tôi: “Khi em làm việc dần từng bước 

hướng tới mục đích nghề nghiệp mà em đã đặt cho bản thân 

mình, bằng cách nào đó em làm phát sinh ra bên trong bản thân 

em cảm giác liên tục về thành công và thành đạt. Em cảm thấy 

tích cực và được động viên hơn. Em cảm thấy nhiều kiểm soát 
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hơn về cuộc sống riêng của em. Em cảm thấy hạnh phúc hơn 

và được hoàn thành hơn. Cuối cùng em chẳng mấy chốc phát 

triển được đà tâm lí, cái tạo cho em khả năng để vượt qua 

chướng ngại khi em tiến tới đạt mục đích của em.” 

Lập kế hoạch nghề nghiệp bắt đầu bằng việc xác định 

bạn muốn làm gì với tri thức và kĩ năng của bạn. Tri thức của 

bạn là cái máy lái bạn đi, kế hoạch nghề nghiệp là bản lộ trình, 

và mục đích nghề nghiệp của bạn là đích đến. Có mục đích 

nghề nghiệp sẽ giúp cho bạn đặt ra chiều hướng từ lúc bắt đầu 

giáo dục đại học của bạn. Bạn vào đại học để được giáo dục và 

với giáo dục của bạn, bạn có thể đạt tới cái gì đó có nghĩa cho 

bạn. Với tri thức bạn thu được trong đại học bạn có thể làm 

nhiều điều. Tri thức của bạn, kỉ luật của bạn, quyết tâm của bạn 

và niềm tin của bạn là cái trục quanh đó bánh xe cuộc sống của 

bạn quay. Mọi điều trong đại học đều bắt đầu với việc bạn làm 

sáng tỏ mục đích nghề nghiệp của bạn và cam kết bản thân bạn 

làm cho nó thành thực tại. 

Sinh viên thành công là thành công vì họ rất rõ ràng về 

điều họ muốn đạt tới. Sinh viên không thành công là không 

chắc về tương lai của họ. Họ thường thay đổi chiều hướng và 

mục đích mọi lần họ đối diện với chướng ngại. Ngày nay, 

nhiều sinh viên vào đại học mà không có tham vọng nghề 

nghiệp và không có mục đích nào. Họ chỉ nghĩ về có bằng cấp 

và việc làm, KHÔNG nghĩ về nghề nghiệp và mục đích. Nhiều 

người bị lạc trong thời gian ở đại học vì họ không có lộ trình 

hướng dẫn họ. Không có chiều hướng rõ ràng hay mục đích, họ 

chỉ trôi giạt từ lớp này sang lớp khác. Một số có thể tốt nghiệp 

nhưng không có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, họ sẽ lấy bất kì 

cái gì tới trên đường của họ và để cho mọi thứ xảy ra cho họ. 

Nếu cái gì đó tốt xảy ra, họ tin rằng họ may mắn và nếu cái gì 

đó xấu xảy ra, họ trách số phận của họ. 

Có chiều hướng và mục đích rõ ràng là bắt đầu của quá 

trình xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và tính cách cá nhân. 
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Khi bạn để thời gian để nghĩ về điểm mạnh của bạn, ước vọng 

của bạn, mơ ước của bạn rồi tự mình cam kết theo đuổi nó, bạn 

cảm thấy dâng trào sức mạnh tinh thần và quyết tâm mạnh. Bạn 

cảm thấy nhiều năng lực hơn, nhiều năng lực hoàn thành mục 

đích bạn đã đặt cho bản thân mình. 

Với sinh viên năm thứ nhất, quyết định cho bản thân bạn 

điều bạn thực sự muốn đạt tới và rồi tổ chức thời gian của bạn 

trong đại học quanh nó. Viết ra mục đích nghề nghiệp của bạn, 

làm kế hoạch để đạt tới chúng và làm cho nó xảy ra. 

  

 

Người học cả đời 

Khi ngày tốt nghiệp tới gần, một số sinh viên bảo tôi rằng 

sau khi họ có được bằng tốt nghiệp họ sẽ không phải lo nghĩ về 

học hành thêm nữa. Đó là cách nghĩ sai vì việc học phải tiếp 

tục với phần còn lại của đời người ta. Có hai kiểu học: Học để 

kiếm việc làm và học để được giáo dục. Với nhiều sinh viên, 

mục đích của học tập là để có được việc làm. Phụ huynh cũng 

bảo con cái tới trường, lấy bằng, và kiếm việc cho nên mục 

đích của học tập bị thu hẹp xuống đơn giản để kiếm sống. Tuy 

nhiên, ngày nay bằng cấp không còn là cái đảm bảo cho việc 

sống cả đời. Nếu bạn nhìn quanh, bạn sẽ thấy nhiều người có 

bằng cấp nhưng không tìm được việc làm. Điều đó dẫn chúng 

ta tới kiểu học khác hay học để được giáo dục. Trong kiểu học 

này, sinh viên không nghĩ về kiếm việc làm hay kiếm sống mà 

muốn được giáo dục. Họ học tập bởi vì họ yêu việc học và họ 

sẽ tiếp tục học nhiều nhất có thể được. Tất nhiên, họ sẽ có bằng 

cấp, họ sẽ có việc làm nhưng họ nhắm tới nhiều hơn điều đó. 

Họ muốn được giáo dục, họ muốn là nhà chuyên nghiệp, và họ 

muốn tiếp tục học với phần còn lại của đời mình vì họ yêu học 

tập.  
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Ngày nay thế giới bị chi phối bởi công nghệ thông tin và 

nó thay đổi rất nhanh. Không ai có thể dự đoán được cái gì sẽ 

xảy ra tiếp. Không dễ theo kịp với công nghệ. Sinh viên phải 

hiểu rằng bằng cấp chỉ là chìa khoá để mở cánh cửa đi vào thị 

trường việc làm. Để duy trì trong thị trường việc làm bạn cần là 

người được giáo dục và là người học cả đời. Nếu bạn có bằng 

cấp nhưng không có kĩ năng, bạn có thể không có khả năng 

kiếm được việc làm. Nếu bạn không giữ kĩ năng của mình 

được cập nhật, bạn có thể không có khả năng giữ được việc 

làm của bạn lâu. Ngày nay, có nhiều người không muốn học kĩ 

năng mới mà chỉ lệ thuộc vào điều họ biết dựa trên điều họ đã 

học trong đại học. Họ có thể không biết rằng sau vài năm họ có 

thể không có khả năng giữ được việc làm của mình vì kĩ năng 

của họ có thể trở nên lạc hậu. 

Khi công nghệ thay đổi, kinh tế trở nên linh động hơn. 

Các công ti phải cạnh tranh dữ dội để sống còn nhưng chỉ vài 

công ti dùng công nghệ mới nhất và lực lượng lao động tốt nhất 

mới còn lại. Công nhân công nghệ không liên tục cải tiến kĩ 

năng của họ sẽ không còn được cần tới. Công nhân công nghệ 

học kĩ năng mới có thể làm thăng tiến nghề nghiệp của họ 

nhanh chóng bởi vì họ biết cái gì đó mà người khác không biết. 

Học kĩ năng mới không chỉ để sống còn mà còn làm tăng cơ 

hội, thăng tiến nghề nghiệp trong thị trường cạnh tranh. 

Có một số người có thể tự học những kĩ năng mới. Tuy 

nhiên cách tốt hơn là học trong tổ. Tổ thành công nhất thường 

tận hưởng việc học cùng nhau nơi mọi người trong tổ học 

những điều mới và chia sẻ với nhau. Họ học về doanh nghiệp 

cũng như kĩ năng kĩ thuật cho nên họ có thể đi tới ý tưởng mới, 

giải pháp duy nhất mà có thể không xuất hiện cho những người 

học ở chỗ riêng biệt. Việc học theo tổ cũng giảm căng thẳng và 

khuyến khích cộng tác. Nó tạo cho bạn khả năng thúc đẩy phát 

kiến và là người xúc tác cho phát triển tổ. Khi bạn đem vào ý 

tưởng mới cho tổ của mình, bạn thách thức các thành viên khác 

nghĩ về cách mới và tốt hơn để làm mọi thứ. Biết rằng bạn có 
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kĩ năng mới sẽ giữ cho bạn khỏi lo nghĩ về mất việc làm. Khi 

bạn thường xuyên dành thời gian để học, bạn giữ cho não bạn 

tích cực, và bạn tự tin rằng bạn có thể nhanh chóng học bất kì 

cái gì bạn cần biết. 

Lười biếng là việc sa sút của nhiều tổ. Thành viên tổ tự 

mãn và thường phát triển thói quen xấu. Nhiều người từ chối 

học những điều mới vì họ nghĩ rằng họ đã biết chúng rồi. Thái 

độ kiêu ngạo này là ngu xuẩn bởi vì họ sẽ phạm sai lầm và 

không thể cải tiến được cách họ làm doanh nghiệp. Ngày nay, 

có nhiều công ti vật lộn để tồn tại trong môi trường cạnh tranh 

cao. Mọi ngày, báo chí đều in tin tức về những công ti nào đó 

nộp đơn xin phá sản và nhiều người mất việc làm. Phần lớn 

thất bại vì người lãnh đạo của họ không biết cách điều chỉnh 

doanh nghiệp của họ trong thị trường thay đổi nhanh này. Lí do 

đơn giản là họ tin rằng họ đã “biết cái gì đó″ và không cần học 

những điều mới. Nhìn vào nguyên nhân của thất bại, bạn có thể 

thấy rằng nhiều trong những công ti này đã không tổ chức 

tương ứng theo cấu trúc được xác định tốt với chính sách và 

chiều hướng, hay không tuân theo bất kì qui trình nào có chu 

trình đo và phản hồi. Mọi thứ đều dựa trên chiều hướng cá 

nhân của người chủ công ti và cấp quản lí. Không có chu trình 

phản hồi và cách đo nào đó để phân tích và dự báo rủi ro sớm, 

công ti không ở vị trí giải quyết chúng khi chúng xuất hiện. 

Chẳng hạn, một số tổ phần mềm bỏ qua lỗi thay vì sửa chúng. 

Một số thậm chí còn nhảy qua kiểm thử để tiết kiệm thời gian 

và hi vọng không ai sẽ biết. Không có qui trình tại chỗ để nhận 

diện những vấn đề này, tổ sẽ chuyển giao phần mềm kém rồi 

dành mọi thời gian sửa lỗi. Khi chi phí phát triển tăng lên, 

khách hàng không hài lòng và quyết định làm kinh doanh với 

người khác. Không có khách hàng, công ti không thể tồn tại. 

Là cá nhân, bạn nên hội tụ vào việc được giáo dục bằng 

học liên tục. Bằng việc làm điều đó não của bạn sẽ không bị 

chậm lại, ngay cả khi bạn đã làm việc trong nhiều năm. Tình 

yêu học tập của bạn, kinh nghiệm của bạn, được tổ hợp với não 
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tích cực sẽ cho phép bạn học kĩ năng mới, có ý tưởng mới, và 

làm cho bạn có giá trị hơn cho bất kì tổ nào mà bạn làm việc 

cùng. Học liên tục cũng cho bạn cơ hội trở thành một phần của 

nhóm nhà tư tưởng. Bạn sẽ vươn lên thành người lãnh đạo ở 

chỗ bạn học, dạy và phản ánh vào công việc của bạn. Bạn sẽ 

chia sẻ ý tưởng của bạn với các nhà chuyên nghiệp khác, người 

cũng yêu mến học điều mới. Bạn có thể thảo luận với họ và mở 

rộng đối thoại của bạn với các nhà tư tưởng phát kiến khác. 

Vòng học tập tiếp tục khi một người đóng góp một ý tưởng  và 

ai đó khác cải tiến nó và đem nó sang mức tiếp. Bạn có thể chia 

sẻ ý tưởng và kinh nghiệm với người khác bằng việc trình bày 

nó trong hội nghị, xê mi na, hội thảo hay thậm chí viết bài báo 

trong blog. 

Cộng tác với những người lãnh đạo khác có thể giúp xây 

dựng ngành công nghiệp thành công. Có nhiều cơ hội để học từ 

người khác vì nhiều doanh nghiệp đang được phân bố khắp 

toàn cầu. Là người có giáo dục, bạn có thể được chuẩn bị 

không chỉ cho khía cạnh công nghệ của cộng tác, mà còn các 

khác biệt văn hoá. Thu được tri thức chuyên gia trong miền 

kinh doanh của công ti nơi bạn làm việc tạo cho bạn khả năng 

làm việc tốt hơn, cũng như giúp cho người lãnh đạo của bạn 

giải quyết vấn đề của họ và cấu trúc công ti dựa trên thực hành 

tốt nhất. Bằng việc giúp cho công ti của bạn tổ chức doanh 

nghiệp của họ dựa trên chuẩn toàn cầu, bạn có thể vươn lên vị 

trí chiến lược, được người chủ công ti và cấp quản lí tin cậy. Là 

người có giáo dục cho phép bạn cung cấp đóng góp có giá trị 

cho công ti của bạn, cho ngành công nghiệp của bạn và cho xã 

hội của bạn. 

Tôi tin kĩ năng quan trọng nhất ngày nay với mọi sinh 

viên là tự thách thức bản thân mình là người học cả đời. Nó là 

kĩ năng bản chất cho mọi người muốn được giáo dục và điều 

đó sẽ là mục đích đúng của giáo dục. 
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Lập mục đích 

Bạn có biết thuyền trưởng dẫn hướng con thuyền của 

mình trên đại dương thế nào không? Đầu tiên, ông ta phải biết 

ông ta muốn đi đâu (đích đến của ông ta) và ông ta bắt đầu từ 

đâu (vị trí hiệu thời của ông ta). Ông ta cũng cần bản đồ và la 

bàn để giúp ông ta lập ra hướng đi (kế hoạch của ông ta). Cứ 

vài giờ, ông ta phải kiểm lại vị trí của con thuyền và so sánh nó 

với bản kế hoạch để chắc rằng ông ta vẫn đang trong hành trình 

và nếu cần, làm việc sửa chữa. Chỉ bằng cách làm điều đó, ông 

ta sẽ đạt tới đích của mình. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó là đơn 

giản nhưng thực tại nó không phải như vậy. Điều gì xảy ra nếu 

ông ta KHÔNG biết đích đến của mình? Liệu có thể dương 

buồn ra đại dương nhưng KHÔNG biết nơi bạn đi không? 

Trong trường hợp đó, bất kì chỗ nào cũng có thể là đích đến, 

phải không? Điều gì xảy ra nếu thuyền trưởng KHÔNG biết vị 

trí hiện thời của mình? Nếu ông ta KHÔNG biết ông ta đang ở 

đâu thì ông ta bị lạc, phải không? Xin nghĩ về điều này. Mọi 

người KHÔNG bị lạc bởi vì họ không biết nơi đi mà bởi vì họ 

KHÔNG biết nơi họ đang ở. Trong mọi cuộc hành trình, bạn 

phải biết nơi bạn đang ở nơi bạn muốn đi để bạn có thể vẽ ra 

bản đồ giúp cho bạn đến đó. Bạn phải kiểm tiến bộ của mình 

và so sánh nó với bản kế hoạch để chắc chắn bạn vẫn theo sát 

bản đồ và nếu bạn bị lệch khỏi nó, bạn phải có hành động sửa 

chữa. 

KHÔNG có khác biệt giữa giương buồm trong đại dương 

và vào đại học bởi vì đại học cũng là cuộc hành trình. Là sinh 

viên, bạn là thuyền trưởng của con thuyền riêng của mình 

(nghề nghiệp của bạn). Bạn cần biết đích đến của mình (mục 

đích nghề nghiệp của bạn). Bạn cần biết nơi bạn bắt đầu (lĩnh 

vực học tập của bạn). Bạn cũng cần bản đồ và la bàn (bản kế 

hoạch nghề nghiệp của bạn) và kiểm tiến bộ của bạn (Bạn học 
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tốt thế nào trong lớp) để chắc chắn rằng bạn sẽ thu được tri 

thức và kĩ năng cần thiết sẽ đưa bạn từ năm đầu của đại học tới 

lúc tốt nghiệp, và bên ngoài nhà trường tới nghề nghiệp do 

chọn lựa của bạn. 

Nhiều sinh viên đại học KHÔNG biết họ muốn gì (trong 

nghề nghiệp). Tất nhiên, dễ dàng giả định rằng mọi người đều 

muốn có việc làm tốt, lương tốt, và cuộc sống tốt. Tuy nhiên, 

đôi khi cần nhắc nhở họ rằng đại học là thời gian sinh viên phải 

RA quyết định đó. Họ phải quyết định họ muốn gì trong cuộc 

sống để cho họ có thể thiết lập mục đích nghề nghiệp riêng của 

mình và kế hoạch đạt tới nó. 

Khi sinh viên vào đại học, nhiều người có ý tưởng nào đó 

về điều cần làm và điều cần học. Tuy nhiên, nhiều người đã 

dựa trên “khái niệm lí tưởng” mà không có thông tin thực chất. 

Chẳng hạn, một sinh viên bảo tôi rằng anh ta muốn là bác sĩ y 

khoa nhưng KHÔNG biết rằng nó yêu cầu bẩy năm trong 

trường y, nhiều năm nữa ở nội trú và làm bác sĩ thực tập. 

Người khác bảo tôi rằng anh ta muốn là nhà doanh nghiệp như 

Bill Gates nhưng không thích viết mã và anh ta cũng ghét toán 

học. Để làm cho nó thành thực tại, điều quan trọng với sinh 

viên là lập “mục đích hợp lí” dựa trên cái gì đó thực tế. Bằng 

việc làm điều đó, có thể là họ sẽ đạt tới điều họ muốn, thay vì 

chỉ săn đuổi theo “giấc mơ không thể có″. Cũng giống như 

thuyền trưởng trên đại dương, tôi khuyên rằng sinh viên năm 

đầu nên tạo ra mục đích nghề nghiệp (bản kế hoạch nghề 

nghiệp), đi từng bước mỗi lúc, kiểm tiến bộ của họ, và thêm 

nhiều chi tiết hơn khi cần. 

Bước đầu tiên là lập mục đích nghề nghiệp. Đây là bước 

quan trọng nhưng nhiều người có xu hướng đặt chúng quá cao 

và quá không hiện thực. Có lẽ họ đã được gia đình họ bảo phải 

nhắm tới điều cao nhất có thể được. Có thể cha mẹ họ muốn 

con cái họ làm cái gì đó có ý nghĩa. Thỉnh thoảng các giáo viên 

trung học cũng động viên học sinh đặt mục đích lớn lao. Tất 
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nhiên, nhiều sinh viên cũng muốn là anh hùng. Tuy nhiên, sinh 

viên phải rất cẩn thận bởi vì đây là lúc HỌ ra quyết định của 

RIÊNG mình về nghề nghiệp riêng CỦA HỌ và cuộc sống 

riêng CỦA HỌ. Điều này có thể là quyết định lớn đầu tiên mà 

họ phải ra cho bản thân mình. Mặc dầu cha mẹ có thể gợi ý 

điều gì đó nhưng đó vẫn là quyết định họ phải đưa ra về điều gì 

họ muốn và họ sẽ là ai. Họ phải hình dung ra họ thích nghề nào 

và nghề nào họ không thích. Trước khi đặt mục đích, họ phải 

phân tích mối quan tâm CỦA HỌ, kĩ năng CỦA HỌ, khả năng 

CỦA HỌ, và giá trị CỦA HỌ. Đây là những điều sẽ ảnh hưởng 

tới suy nghĩ và hành vi của họ ở đại học và có thể trong tương 

lai. HỌ phải suy nghĩ nghiêm chỉnh về điều họ thích thú nhất 

và điều họ giỏi. Nếu họ KHÔNG thích lĩnh vực học tập của 

mình, họ sẽ KHÔNG đi xa được trong nghề nghiệp, và họ sẽ bị 

thất vọng. Đó là lí do tại sao, điều quan trọng là sinh viên phải 

chọn lĩnh vực học tập của họ dựa trên ưa thích cũng như khả 

năng của họ, và họ phải chọn nó một cách khôn ngoan. 

Bước tiếp là nghiên cứu về nghề nghiệp được chọn của 

họ. Họ phải nghĩ về quyết định của mình và học nhiều hơn về 

chúng. Cách tốt nhất là tìm ra cách người khác trong lĩnh vực 

đó đã phát triển nghề nghiệp của họ. Nếu có thể, họ phải đi và 

hỏi những người đó. Nếu một sinh viên muốn là bác sĩ y khoa, 

người đó nên đi và hỏi một số bác sĩ. Nếu sinh viên muốn là 

người phát triển phần mềm, họ nên vào công ti phần mềm và 

phỏng vấn vài người làm việc ở đó. Sinh viên phải tìm ra câu 

trả lời cho câu hỏi như: “Loại đào tạo, giáo dục và kĩ năng nào 

được yêu cầu để làm việc trong việc làm này?”, “Hoàn cảnh 

làm việc đời thực là gì, kĩ năng và lịch biểu trong việc làm này 

là gì? Nó có phải là công việc thường lệ mà bạn đi làm lúc 8:00 

sáng và về nhà lúc 4:00 chiều không? Nó có là công việc thách 

thức không nơi KHÔNG có lịch biểu mà tuỳ thuộc vào yêu cầu 

việc làm?” Chẳng hạn, bác sĩ y khoa và y tá KHÔNG làm việc 

theo thường lệ, họ đáp ứng với nhiều trường hợp cấp cứu. 

“Lương, phúc lợi, cơ hội thưng tiến là gì v.v.?”, “Có thưởng 
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thêm, những thứ vật chất hay phi vật chất trong lĩnh vực này 

không?” 

Dựa trên những thông tin này, sinh viên có thể ra quyết 

định vững chắc về mục đích nghề nghiệp của họ và cuối cùng 

cho cuộc đời họ. Họ có thể xác định các kế hoạch nghề nghiệp 

mà họ có thể theo đuổi và ra quyết định dựa trên mục đích của 

họ. Vào lúc này, sinh viên KHÔNG cần nhiều chi tiết vì họ sẽ 

thêm nhiều khi họ tiến bộ lên. Điều cốt yếu là sinh viên trung 

thực với bản thân họ, KHÔNG để bất kì ai thay đổi kế hoạch 

của họ hay nghề nghiệp của họ. Lời khuyên của tôi: “Bạn lập 

kế hoạch cho cuộc sống của bạn và tương lai của bạn. Bạn phải 

coi nó là nghiêm chỉnh không để cái gì làm sao lãng bạn khỏi 

mục đích của bạn. Nếu bạn KHÔNG coi nó là nghiêm chỉnh 

hay trì hoãn nó lại sau, bạn sẽ mất thời gian quí giá và phí hoài 

nỗ lực của bạn.” 

Sau khi có kế hoạch nghề nghiệp, bước tiếp là đi theo nó. 

Cũng giống như thuyền trưởng phải kiểm tra vị trí của con 

thuyền theo bản đồ, sinh viên phải kiểm điểm tiến bộ của họ 

theo kế hoạch của họ. Họ cần biết họ đang làm tốt thế nào so 

với kế hoạch của họ? Sau khi học vài môn học theo thời khoá 

biểu của trường và họ sẽ xác định lớp nào họ thích và lớp nào 

họ không thích. Họ phải kiểm điểm những kết quả này với kế 

hoạch của họ để xem họ đã làm được bao nhiêu tiến bộ hướng 

tới mục đích của mình. Dựa trên tiến bộ này, họ sẽ cần một số 

điều chỉnh. Theo kinh nghiệm của tôi với sinh viên, vấn đề 

chính KHÔNG phải là MÔN HỌC mà phần lớn về ĐIỂM họ 

nhận được. Nếu họ được điểm tốt, họ tin rằng họ làm tốt và 

ngược lại. Tuy nhiên, điểm được xác định phần lớn bởi bao 

nhiêu thời gian sinh viên dành cho học tập. 

Sự kiện là sinh viên đại học CHƯA BAO GIỜ có thời 

gian cho mọi thứ cho nên họ phải học cách dùng thời gian của 

họ một cách khôn ngoan. Họ phải phối hợp các hoạt động hàng 

ngày, hàng tuần, hàng tháng của họ tương ứng theo các nghĩa 
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vụ, học tập, hoạt động xã hội và bất kì cái gì là quan trọng. Họ 

phải đặt ưu tiên bằng việc hiểu khác biệt giữa QUAN TRỌNG 

và KHẨN THIẾT. Nhiệm vụ quan trọng là những điều phải 

được làm. Nhiệm vụ khẩn thiết là những điều phải được làm 

BÂY GIỜ. Sinh viên phải hiểu rằng có những điều có thể được 

làm về sau, có thể ngày mai, có thể cuối tuần, hay có thể tuần 

sau. Họ phải biết cách quản lí thời gian của mình dựa trên ưu 

tiên. Họ phải chấp nhận sự kiện là họ KHÔNG thể làm được 

mọi thứ vì họ cũng cần thời gian để ngủ, để nghỉ ngơi và để 

cho phép bộ óc của họ được thảnh thơi. Họ phải học giới hạn 

các hoạt động của mình vào vài thứ bằng việc chọn chỉ những 

điều họ thích thú nhưng cũng nhất quán với mục đích nghề 

nghiệp của họ. Điều này là KỈ LUẬT mà sinh viên cần phát 

triển bởi vì làm chủ nó là một KĨ NĂNG sẽ có ích trong cả đời 

họ. Về căn bản, sinh viên phải phát triển thói quen tốt về học 

tập chăm chỉ, ngủ cho đủ, luyện tập thể dục đều đặn, và đặt 

thời gian cho thảnh thơi. Nếu họ có thể chăm sóc tốt cho sức 

khoẻ của mình, điều đó sẽ giúp cho họ học tập nữa bởi vì nếu 

họ ốm, họ sẽ KHÔNG học tốt. Nhớ rằng căng thẳng có thể gây 

ra nhiều tác hại cho cả thân thể và tâm trí. 

Biết nơi bạn đi, biết nơi bạn đang ở, biết bạn đã làm tiến 

bộ bao nhiêu hướng tới mục đích của mình thì bạn sẽ biết nhiều 

về bản thân mình. Nếu bạn biết mình là ai, bạn muốn là ai, bạn 

sẽ là ai thì bạn đang đi đúng trên con đường là thuyền trưởng 

của con thuyền riêng của bạn và sẵn sàng du hàng cuộc hành 

trình cả đời của bạn. 

  

 

Mục đích nghề nghiệp 

Mục đích nghề nghiệp là các mục tiêu mà bạn đặt cho 

bản thân bạn về điều bạn muốn đạt tới trong nghề của bạn. Nó 
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cũng là cách đánh giá tiến bộ của bạn theo con đường nghề 

nghiệp hướng tới đích của bạn. Mục đích nghề nghiệp có thể 

ngắn hạn hay dài hạn. Mục đích dài hạn thường tổng quát hơn 

vì chúng có thể thay đổi qua thời gian; mục đích ngắn hạn nên 

chuyên biệt vì chúng có thể được lập kế hoạch tương ứng. 

Chẳng hạn, một sinh viên có thể đặt mục đích ngắn hạn là 

người phát triển phần mềm khi tốt nghiệp. Người phát triển 

phần mềm có thể đặt mục đích ngắn hạn là người quản lí dự án 

phần mềm trong ba năm. Mục đích dài hạn thường là từ năm 

tới mười năm trong tương lai. Công nhân phần mềm có thể đặt 

mục đích dài hạn để là giám đốc phần mềm, Giám đốc thông 

tin (CIO), hay người chủ công ti phần mềm và đo thành tựu của 

mình theo con đường nghề nghiệp của mình để xác định liệu 

người đó có làm tiến bộ hay không. 

Sinh viên nên đặt các mục đích nghề nghiệp khi vào đại 

học. Họ nên đặt mục đích như kiếm được việc làm trong lĩnh 

vực học tập mà họ chọn. Tiến bộ của họ là mức độ giáo dục mà 

sẽ cho phép họ có đủ tư cách làm nghề đó. Chẳng hạn, sinh 

viên cần học một số môn máy tính và các yêu cầu khác để được 

bằng trong khoa học máy tính và với bằng đó họ có thể xin 

việc làm phần mềm. Những người đã làm việc nên đặt mục 

đích cho nghề nghiệp của họ như chức vụ nào họ có thể thu 

được, bao nhiêu tiền họ có thể kiếm được, hay loại công ti gì 

họ muốn làm việc cho. 

Khi đặt mục đích nghề nghiệp, điều quan trọng cần xem 

xét động cơ cơ bản và những điều để đạt tới nó. Một khi sinh 

viên có danh sách những điều cần làm, người đó nên đặt ra 

khung thời gian để đạt tới các mục đích này. Người đó thỉnh 

thoảng sẽ cần kiểm điểm những mục đích này để chắc rằng các 

kế hoạch là hiện thực. Một số người thích đặt các mục đích 

dưới dạng tiền bạc. Chẳng hạn, nếu một người muốn làm 

$100,000 USD một năm, người đó cần nghĩ về liệu công ti của 

người đó có thể trả cho người đó ngần nấy không, và nếu có, 

người đó cần được vị trí gì trước khi lương đó có thể được cấp. 
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Người đó phải nghĩ về loại kĩ năng nào người đó phải có để 

làm việc ở vị trí đó, và liệu có cái gì người đó có thể làm để đạt 

tới vị trí đó. 

Điều quan trọng là thỉnh thoảng kiểm điểm mục đích 

nghề nghiệp của bạn để chắc rằng chúng là vẫn liên quan. Khi 

mọi sự thay đổi qua thời gian, các mục đích cần được cập nhật 

nữa. Chẳng hạn, nếu một người muốn làm việc ở nước ngoài, 

người đó có thể xét tới học ngoại ngữ như một mục đích. Nếu 

về sau, người đó xây dựng gia đình và quyết định ở nhà, thì 

việc học ngoại ngữ có thể không phải là quan trọng. 

  

 

Mục đích nghề nghiệp và hạnh phúc 

Một sinh viên viết cho tôi: “Theo lời khuyên của thầy về 

đặt mục đích nghề nghiệp, em đặt mục đích nghề nghiệp của 

em là “Tốt nghiệp đại học, có việc làm tốt, làm ra nhiều tiền, 

mua nhiều thứ vậy em có thể hạnh phúc.” Bạn em bảo em rằng 

điều đó là sai và ích kỉ. Cái gì sai với mục đích của em để được 

hạnh phúc? Thầy có lời khuyên nào không?” 

  

Đáp: Mục đích của bạn quá rộng, và không đủ xác định. 

Bất kì ai cũng có thể đặt các mục đích như thế. Bạn cần xác 

định điều bạn muốn đạt tới trong một thời gian đã cho để cho 

bạn có thể làm việc hướng tới chúng. Mục đích nghề nghiệp có 

thể ngắn hạn như một hay hai năm hay dài hạn như năm tới 

mười năm nếu bạn dự định phát triển trong lĩnh vực được chọn. 

Ví dụ về ngắn hạn có thể là:  “Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn 

kiếm được việc làm như người lập trình trong công ti phần 

mềm nơi có thể sử dụng kĩ năng của tôi trong JAVA và C++.” 

Hay mục đích dài hạn như: “Tôi muốn là người chuyên nghiệp 
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phần mềm trong công nghiệp công nghệ thông tin. Tôi muốn 

làm việc như người phát triển phần mềm trong năm năm rồi lên 

làm người quản lí dự án. Sau ba năm tôi muốn làm kiến trúc sư 

trưởng, và cuối cùng làm giám đốc thông tin trong vòng mười 

năm.” Điều quan trọng là đặt ra khung thời gian bởi vì khi bạn 

có đủ kinh nghiệm, bạn nên tìm cách thăng tiến nghề nghiệp 

của bạn. Về căn bản, những người có mục đích được viết ra rõ 

ràng, hoàn thành được nhiều điều hơn so với người không viết 

chúng ra. Một kịch bản tốt là thu được đủ kinh nghiệm trong vị 

trí đã cho rồi tiếp tục đi lên. Tất nhiên, bạn có thể thêm điều 

bạn đam mê hay những điều sẽ làm bạn hạnh phúc. 

Đối với mục đích của bạn, không có gì sai với việc có 

việc làm tốt hay làm ra nhiều tiền. Không có gì sai với việc 

mua nhiều thứ. Tuy nhiên, hạnh phúc là trạng thái của tâm trí, 

cái tới từ bên trong. Những thứ bên ngoài không đem tới hạnh 

phúc thực. Chúng chỉ cho bạn niềm vui trong một khoảnh khắc 

ngắn bởi vì sau một chốc, những thứ bên ngoài này sẽ mất hấp 

dẫn của nó. Không may, nhiều người không biết điều đó và tiếp 

tục tìm kiếm nhiều thứ hơn, và điều này trở thành cái vòng 

không bao giờ hết của việc săn đuổi theo “ảo tưởng về hạnh 

phúc”. Đừng lẫn lộn hạnh phúc với vui thú chốc lát. Đừng săn 

đuổi những thứ vật chất để hạnh phúc mà hội tụ vào hạnh phúc 

kéo dài tới từ bên trong? Nếu bạn sống cuộc sống nuôi dưỡng 

hạnh phúc, bất kể điều bạn làm, bạn bao giờ cũng sẽ hạnh phúc. 

Bạn không cần phụ thuộc vào những thứ bên ngoài để cảm 

thấy hạnh phúc. 

Lí do để một số người hạnh phúc là vì họ có thái độ khác 

trong cuộc sống. Họ nhìn vào thế giới theo cách khác, họ nghĩ 

khác, và họ diễn giải kinh nghiệm theo cách khác. Họ có tâm 

trí khác về hạnh phúc. Người hạnh phúc chọn hội tụ vào điều 

tích cực; họ không bao giờ đổ lỗi cho người khác hay bất kì 

tình huống nào. Bất kì khi nào họ đối diện với chướng ngại họ 

đều nhìn nó như kinh nghiệm mà họ có thể học được từ nó, 

không coi nó như thất bại. Có những điều đơn giản mà có thể 
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làm cho bạn hạnh phúc, chẳng hạn biết ơn về điều bạn nhận 

được. Ngày nay ít người biết cách nói “Cám ơn” vì họ coi các 

thứ như chúng đáng cho điều đó. Nếu bạn không để thời gian 

để biết ơn với điều bạn nhận được, phỏng có ích gì mà cố gắng 

vì thành đạt và sở hữu tương lai? Chẳng hạn, bạn muốn có 

laptop và bố mẹ bạn tặng nó cho bạn, nếu bạn không đánh giá 

được lòng tốt của bố mẹ bạn thì laptop sẽ trở thành thứ làm cho 

bạn hạnh phúc được vài ngày hay vài tuần. Sau đó bạn sẽ chú ý 

tới cái gì đó khác như iPhone. Nếu bạn để thời gian nhắc nhở 

mình về mọi sự bạn nhận được, biết ơn bởi việc có bố mẹ yêu 

mến bạn, bởi việc ca ngợi mọi thứ kì diệu mà họ cho bạn, bởi 

việc hiểu tình yêu của họ đối với bạn, thì bạn sẽ có cảm giác 

khác về hạnh phúc và điều đó sẽ kéo dài cả phần đời còn lại 

của bạn. Nó KHÔNG phải là thứ vật chất như laptop mà bạn 

nhận được nhưng là tình yêu mà bạn nhận được và sự ca ngợi 

về họ, điều là hạnh phúc thực. Nếu bạn nghĩ về cách bạn sẽ đền 

đáp lại tình yêu của họ thì việc đánh giá cao về lòng tốt đáng 

yêu chắc chắn sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. 

Mọi người đều có mối quan tâm hay đam mê về cái gì đó. 

Nó có thể là âm nhạc, thơ ca, văn học, nghệ thuật hay bất kì cái 

gì. Bằng việc tận hưởng những điều đơn giản này sẽ đem tới 

cho bạn hạnh phúc. Trong cuộc sống bận rộn của xã hội thay 

đổi nhanh ngày nay, bạn cần để thời gian tận hưởng những mối 

quan tâm này vì chúng sẽ làm cho bạn thảnh thơi và cảm thấy 

hạnh phúc. Một số người thích giúp đỡ người khác hay làm 

công việc từ thiện, điều đó sẽ mở lòng bạn và đem hạnh phúc 

tới cho cả người nhận và người cho. Không cái gì cho thoả mãn 

lớn hơn, ý nghĩa và hạnh phúc hơn sự giúp đỡ chân thành cho 

người khác và thấy sự ca ngợi của họ cũng như tác động của nó 

lên cuộc sống của họ. Không thành vấn đề sự giúp đỡ là lớn 

hay nhỏ. Giúp đỡ chân thành cho người khác và đóng góp cho 

xã hội bất kì khi nào bạn có thể và bạn sẽ có nhiều hạnh phúc 

hơn trong cuộc sống. Cho nên khi đặt ra mục đích nghề nghiệp, 

bạn có thể thêm một số điều đó, điều sẽ làm cho cuộc sống của 



 

 113 

bạn nhiều nghĩa hơn, thì bạn sẽ thấy nhiều hạnh phúc hơn trong 

cuộc sống của bạn. 

  

 

Đặt mục đích học tập của bạn 

Trong suốt các năm dạy đại học và nói chuyện với những 

sinh viên giỏi nhất, tôi đã thấy rằng tất cả họ có một điểm 

chung. Tất cả họ đều có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho bản 

thân họ và tuân theo chúng một cách cẩn thận. Ngay cả khi họ 

bắt đầu kế hoạch của họ với chút ít hoài nghi về mục đích họ 

đã đặt, chung cuộc tất cả họ đều tin vào nó và quyết tâm làm 

cho nó thành hiện thực. 

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ đã ngạc nhiên về sức 

mạnh của việc đặt mục đích và lập kế hoạch nghề nghiệp. Bởi 

vì điều đó, tất cả họ đều đã hoàn thành tốt hơn nhiều so với họ 

đã từng tin là có thể trong đại học. Về sau họ qui thành công 

của họ cho quá trình tư duy qua mọi khía cạnh của việc làm 

của họ rồi phát triển bản lộ trình chi tiết, được viết ra để làm 

cho họ đi tới nơi họ muốn đi. 

Một sinh viên bảo tôi: “Khi em làm việc dần từng bước 

hướng tới mục đích nghề nghiệp mà em đã đặt cho bản thân 

mình, bằng cách nào đó em làm phát sinh ra bên trong bản thân 

em cảm giác liên tục về thành công và thành đạt. Em cảm thấy 

tích cực và được động viên hơn. Em cảm thấy nhiều kiểm soát 

hơn về cuộc sống riêng của em. Em cảm thấy hạnh phúc hơn 

và được hoàn thành hơn. Cuối cùng em chẳng mấy chốc phát 

triển được đà tâm lí, cái tạo cho em khả năng để vượt qua 

chướng ngại khi em tiến tới đạt mục đích của em.” 

Lập kế hoạch nghề nghiệp bắt đầu bằng việc xác định 

bạn muốn làm gì với tri thức và kĩ năng của bạn. Tri thức của 
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bạn là cái máy lái bạn đi, kế hoạch nghề nghiệp là bản lộ trình, 

và mục đích nghề nghiệp của bạn là đích đến. Có mục đích 

nghề nghiệp sẽ giúp cho bạn đặt ra chiều hướng từ lúc bắt đầu 

giáo dục đại học của bạn. Bạn vào đại học để được giáo dục và 

với giáo dục của bạn, bạn có thể đạt tới cái gì đó có nghĩa cho 

bạn. Với tri thức bạn thu được trong đại học bạn có thể làm 

nhiều điều. Tri thức của bạn, kỉ luật của bạn, quyết tâm của bạn 

và niềm tin của bạn là cái trục quanh đó bánh xe cuộc sống của 

bạn quay. Mọi điều trong đại học đều bắt đầu với việc bạn làm 

sáng tỏ mục đích nghề nghiệp của bạn và cam kết bản thân bạn 

làm cho nó thành thực tại. 

Sinh viên thành công là thành công vì họ rất rõ ràng về 

điều họ muốn đạt tới. Sinh viên không thành công là không 

chắc về tương lai của họ. Họ thường thay đổi chiều hướng và 

mục đích mọi lần họ đối diện với chướng ngại. Ngày nay, 

nhiều sinh viên vào đại học mà không có tham vọng nghề 

nghiệp và không có mục đích nào. Họ chỉ nghĩ về có bằng cấp 

và việc làm, KHÔNG nghĩ về nghề nghiệp và mục đích. Nhiều 

người bị lạc trong thời gian ở đại học vì họ không có lộ trình 

hướng dẫn họ. Không có chiều hướng rõ ràng hay mục đích, họ 

chỉ trôi giạt từ lớp này sang lớp khác. Một số có thể tốt nghiệp 

nhưng không có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, họ sẽ lấy bất kì 

cái gì tới trên đường của họ và để cho mọi thứ xảy ra cho họ. 

Nếu cái gì đó tốt xảy ra, họ tin rằng họ may mắn và nếu cái gì 

đó xấu xảy ra, họ trách số phận của họ. 

Có chiều hướng và mục đích rõ ràng là bắt đầu của quá 

trình xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và tính cách cá nhân. 

Khi bạn để thời gian để nghĩ về điểm mạnh của bạn, ước vọng 

của bạn, mơ ước của bạn rồi tự mình cam kết theo đuổi nó, bạn 

cảm thấy dâng trào sức mạnh tinh thần và quyết tâm mạnh. Bạn 

cảm thấy nhiều năng lực hơn, nhiều năng lực hoàn thành mục 

đích bạn đã đặt cho bản thân mình. 
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Với sinh viên năm thứ nhất, quyết định cho bản thân bạn 

điều bạn thực sự muốn đạt tới và rồi tổ chức thời gian của bạn 

trong đại học quanh nó. Viết ra mục đích nghề nghiệp của bạn, 

làm kế hoạch để đạt tới chúng và làm cho nó xảy ra. 

  

 

Lập kế hoạch cho tương lai của bạn -1 

Với hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp từ các đại học hàng 

năm và đi tìm việc, sinh viên cần được chuẩn bị sớm nhất có 

thể được để là ứng cử viên tốt nhất cho việc làm. Về mặt truyền 

thống, nhiều sinh viên bắt đầu tìm việc làm trong năm cuối đại 

học hay vào lúc tốt nghiệp. Đó là sai lầm lớn, bởi vì lúc đó quá 

muộn. Sinh viên phải học chuẩn bị nghề nghiệp của họ sớm 

ngay từ năm thứ hai hay thứ ba để cho họ ưu thế nào đó khi tốt 

nghiệp. 

Khi vào đại học, sinh viên phải lựa chọn khu vực đáng 

quan tâm nhất cho họ và nghiên cứu triển vọng việc làm của 

khu vực đó. Sinh viên có thể bắt đầu bằng việc nhận diện ba 

điều: họ giỏi về cái gì, họ thích làm cái gì, và cái gì sẽ đem họ 

tới việc làm được trả lương tốt. Tất nhiên, điều đó không dễ 

nhưng họ phải làm điều đó. Đây có lẽ là quyết định quan trọng 

đầu tiên mà sinh viên phải đưa ra trong đại học. Để bắt đầu, 

sinh viên phải tạo ra danh sách các việc họ làm giỏi. Tiếp đó, 

họ phải tạo ra danh sách mọi điều họ đam mê. Bằng việc so 

sánh hai danh sách này và tìm ra những điểm chung rồi họ có 

thể tìm ra lĩnh vực nghiên cứu nơi họ có thể tổ hợp khả năng 

của họ và đam mê của họ để chọn lựa nghề nghiệp nơi họ sẽ 

kiếm sống khi tốt nghiệp. 

Tất nhiên, họ có thể đã tìm ra nghề nghiệp mà họ đam mê 

có thể là cái gì đó không cung cấp lương mà họ mong đợi. Điều 

này là “khía cạnh thực tế” mà họ cần làm điều chỉnh nào đó. 
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Chẳng hạn, nếu nghệ thuật là điều bạn thực sự thích. Là nghệ sĩ 

là đam mê của bạn nhưng nó có thể không giúp bạn kiếm được 

việc trả lương tốt. Trong trường hợp đó, bạn có thể điều chỉnh 

cái gì đó liên quan tới nghệ thuật như là giáo viên nghệ thuật. 

Nghề giáo viên có thể giúp bạn kiếm sống từ tài năng và đam 

mê của bạn. Nếu bạn thích viết, là nhà văn có thể khó kiếm 

được cuộc sống tốt cho nên bạn có thể chuyển sang nghiên cứu 

về nghề báo và trở thành nhà báo hay biên tập viên. Mục đích 

là tìm ra “giao” của khả năng, đam mê, và thực tế của bạn thì 

bạn có thể làm cho nó thành nghề nghiệp bạn yêu mến. 

Nhiều sinh viên hội tụ quá nhiều vào bằng cấp nhưng bỏ 

qua tri thức và kĩ năng. Xin nhớ trong đầu rằng “bằng cấp” 

KHÔNG phải là đảm bảo cho việc làm. Có bằng cấp KHÔNG 

đảm bảo cho thành công tương lai. Các công ti quan tâm nhiều 

hơn tới tri thức và kĩ năng chứ KHÔNG quan tâm tới bằng cấp. 

Sau khi được thuê, công ti sẽ quan tâm tới hiệu năng, đạo đức 

công việc, và kĩ năng của nhân viên của họ. Nếu họ KHÔNG 

có điều công ti cần, sau vài tháng, nhiều người sẽ thấy bản thân 

họ “ra ngoài việc làm”. 

Nếu sinh viên có quan tâm nghề nghiệp đặc biệt, họ nên 

học kĩ năng nào đáng mong muốn nhất và lựa chọn các môn 

học tương ứng. Nhiều việc làm là “tương quan” cho nên điều 

quan trọng là có tri thức và kinh nghiệm qua vài lĩnh vực khác 

nhau. Với các sinh viên học về công nghệ thông tin, tôi bao giờ 

cũng khuyên họ học các môn thêm về kinh doanh, tài chính để 

mở rộng phạm vi của họ bởi vì kĩ năng kĩ thuật là KHÔNG đủ 

duy trì tính cạnh tranh. Với những sinh viên năm đầu vẫn còn 

chưa chắc về tương lai của họ, họ các môn học xuyên qua các 

khu vực và rộng sẽ giúp cho họ làm hẹp lại mối quan tâm nghề 

nghiệp nhưng nhớ rằng họ chỉ có một thời gian ngắn để ra 

quyết định. Khi quan tâm vào một khu vực hay ngành công 

nghiệp đặc biệt, sinh viên phải hội tụ bản thân họ vào xu hướng 

hiện thời của ngành công nghiệp đó ngay cả khi còn trong 

trường. Họ phải đọc tạp chí, blog và các xuất bản phẩm công 
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nghiệp để vẫn còn được thông tin. Điều đó sẽ làm cho họ hiểu 

biết nhiều hơn, giúp cho tìm việc của họ và có thể có ích trong 

các cuộc phỏng vấn xin việc của họ. 

Mọi đại học đều có trung tâm hướng nghề với các nhà tư 

vấn để giúp cho sinh viên lựa chọn các môn học và bằng cấp 

tốt nhất để đạt tới mục đích của họ. Họ cũng có thể là chỗ giúp 

tìm chỗ thực tập mùa hè. Nhiều sinh viên KHÔNG hiểu tầm 

quan trọng của thực tập mùa hè hay việc làm có liên quan tới 

lĩnh vực học tập của họ. Nhiều người thậm chí không làm việc 

trong mùa hè hay chọn việc làm nơi họ có thể làm ra nhiều tiền 

hay nơi họ có thể có vui chơi. Việc làm mùa hè thông thường 

nhất là làm việc trong các cửa hàng để bán các thứ. Điều đó dễ 

tìm, nhiều vui hơn vì họ gặp nhiều người hơn. Trừ phi nghề 

nghiệp tương lai của bạn là bán hàng, tiếp thị, bạn phải xét việc 

làm mùa hè như cái gì đó chuẩn bị cho bạn với tương lai của 

bạn. Công việc mùa hè là chỗ bạn thu được kinh nghiệm vì 

chúng sẽ làm cho bản lí lịch của bạn tốt hơn nhiều so với ai đó 

không có kinh nghiệm. Mỗi năm, ở Mĩ mọi ngành công nghiệp 

đều nhận hàng nghìn đơn xin làm việc mùa hè của sinh viên, 

nhiều người sẵn lòng làm việc với lương tối thiểu hay thậm chí 

tình nguyện làm việc “không lương” chỉ để có được kinh 

nghiệm. Dữ liệu chỉ ra rằng ở Mĩ và châu Âu, đa số sinh viên 

làm việc trong mùa hè nhưng ở châu Á, con số này nhỏ hơn 

nhiều mà có nghĩa hoặc sinh viên châu Á không coi “việc làm 

tạm thời” là quan trọng hay việc làm mùa hè không sẵn có cho 

sinh viên. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi sớm. 

Với toàn cầu hoá, có nhu cầu rất cao về sinh viên có kĩ 

năng trong các khu vực đặc biệt để làm việc với các công ti 

nước ngoài hay làm việc ở hải ngoại. Có khả năng nói tiếng 

nước ngoài có thể đặt bất kì ứng cử viên việc làm nào ở xa phía 

trước so với phần còn lại. Ích lợi hiển nhiên là lương tốt hơn, 

du hành nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn và thăng tiến nghề nghiệp 

tốt hơn. Tôi nghĩ đầu tư vào học tiếng nước ngoài có lẽ là đầu 

tư tốt nhất mà bạn có thể làm ngày nay. Một sinh viên lập kế 
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hoạch trước và sử dụng khôn ngoan thời gian của mình ở đại 

học để chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình sẽ có cơ hội tốt hơn 

nhiều khi tìm việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp. 

 

  

Lập kế hoạch cho tương lai của bạn -2 

Một sinh viên viết cho tôi: “Có nhiều người tốt nghiệp bị 

thất nghiệp ở nước em, liệu có lĩnh vực học tập nào đảm bảo 

rằng người tốt nghiệp sẽ có việc làm không? Nhiều người trong 

chúng em lo lắng về tương lai và bố mẹ chúng em cũng quan 

ngại nữa. Chúng em cần lời khuyên của thầy vì chúng em 

không biết phải làm gì.” 

  

Đáp: Nếu bạn đã đọc blog của tôi, bạn có lẽ biết rằng 

điều đó là tuỳ ở bạn nghiên cứu lĩnh vực học tập trước khi làm 

quyết định. Tôi đã viết nhiều bài về cách chọn trường và lĩnh 

vực học tập. Xin đọc lại chúng một cách cẩn thận. Về căn bản, 

KHÔNG trường nào đảm bảo rằng người tốt nghiệp của họ sẽ 

có việc làm, chính tri thức và kĩ năng của người tốt nghiệp mới 

xác định liệu họ sẽ có việc làm hay không. KHÔNG lĩnh vực 

học tập nào có thể đảm bảo rằng người tốt nghiệp từ đó sẽ có 

việc làm, nhưng có những đòi hỏi kĩ năng nào đó trong công 

nghiệp mà sinh viên phải lựa chọn để có cơ hội tốt hơn để kiếm 

được việc làm. KHÔNG bằng cấp nào có thể đảm bảo rằng 

người tốt nghiệp từ chúng sẽ có việc làm, bằng cấp chỉ chứng 

nhận rằng sinh viên đã hoàn thành một số môn học được yêu 

cầu, nhưng chính sinh viên đã học được bao nhiêu và kĩ năng 

của họ thế nào sẽ làm cho họ có việc làm. Ngày nay sinh viên 

và gia đình của họ phải lập kế hoạch cẩn thận trước khi vào đại 

học bằng việc nghiên cứu trường, lĩnh vực học tập, thị trường 

việc làm để chắc rằng họ sẽ đạt tới mục đích giáo dục của họ. 
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Để bắt đầu, bạn phải có “viễn kiến cá nhân” về điều bạn 

muốn làm với đời bạn và cách bạn sẽ đạt tới nó. Viễn kiến cá 

nhân là một ý tưởng hay một hình ảnh về điều bạn muốn là vậy, 

nó là hướng dẫn về loại cuộc sống nào bạn muốn, trong cả 

nghề nghiệp và cuộc đời cá nhân. Viễn kiến cá nhân là hình 

ảnh mà bạn tạo ra cho bản thân bạn về bạn là ai. Bạn phải trung 

thực với bản thân mình vì điều đó phải tới từ ý thức riêng của 

bạn, không phải là điều người khác nói về bạn. Hình ảnh này sẽ 

phản ánh ham muốn của bạn về chiều hướng trong đời bạn, 

hoạt động của bạn, tri thức chuyên gia, và các yếu tố khác như 

gia đình, tình bạn, thời gian, của cải v.v. Sau khi bạn đã tạo ra 

viễn kiến cá nhân của mình, bạn có thể phát triển bản kế hoạch 

nghề nghiệp điều giúp cho bạn làm cho viễn kiến cá nhân của 

bạn trở thành thực tại. 

Bạn có thể bắt đầu bằng việc trả lời các câu hỏi về bản 

thân bạn như “Cái gì là thành tựu chính của mình (tại tuổi 20, 

30, 40, 50, 60, 70)? Ai sẽ là quan trọng với mình (tại tuổi 20, 

30, 40, 50, 60, 70)? Tại sao những người này là quan trọng với 

mình? Mình muốn làm gì (tại tuổi 20, 30, 40, 50, 60, 70)? Loại 

điều gì mình muốn làm trong đời mình? Bằng việc trả lời 

những câu hỏi này, bạn sẽ xác định ý tưởng riêng của bạn về 

tương lại được hình dung của bạn. Bằng việc xác định rõ cái gì 

là thành tựu, người hay các điều khác quan trọng nhất trong đời 

bạn, bạn có thể đặt mục đích về điều bạn muốn học, ai bạn 

muốn là để cho bạn có thể làm quyết định tốt hơn. 

Viễn kiến cá nhân là bản lộ trình giữ cho bạn vẫn còn hội 

tụ vào các mục đích dài hạn của bạn. Nó tạo khả năng cho bạn 

xác định và duy trì chiều hướng cá nhân của bạn, để cho bạn 

không bị lạc trong thế giới đầy lẫn lộn này. Sinh viên thường 

nói với tôi rằng viễn kiến cá nhân là khó, và thậm chí còn 

không hiện thực nhưng tôi bảo họ rằng nếu họ không để thời 

gian để biết nhiều về bản thân họ, về mục đích và ước mơ của 

họ, về niềm tin và thái độ của họ, và cuộc sống tương lai của 
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họ, thì họ có thể bị lạc, đi từ điều này sang điều khác, hay bị ai 

đó khác dẫn đi người bảo họ phải làm gì. 

Tất nhiên, cuộc sống không đơn giản vì mọi thứ đều là 

chủ đề thay đổi nhưng có một viễn kiến cá nhân sẽ giữ cho bạn 

duy trì gần như bạn ước muốn và không bị sao lãng bởi người 

khác. Ngày nay có nhiều thứ mà có thể tác động vào cuộc sống 

của bạn như những thay đổi trong thị trường việc làm, cạnh 

tranh toàn cầu hoá, gia đình, và những biến cố không thể dự 

đoán được nào đó. Tất cả những điều này có thể làm sao lãng 

bạn khỏi việc đạt tới mục đích của bạn, đó là lí do tại sao có 

viễn kiến cá nhân sẽ chuẩn bị cho bạn với bất kì cái gì xảy ra 

cả tích cực lẫn tiêu cực. Để làm điều đó bạn sẽ cần hiểu mối 

quan tâm và giá trị riêng của bạn, về căn bản bạn phải biết bản 

thân bạn trước để duy trình bình thản trong tình huống hỗn độn 

của thế giới thay đổi nhanh này. 

Bằng việc biết bản thân mình, bạn có thể lập kế hoạch 

cho nghề nghiệp của bạn. Bạn phải nhớ rằng một nghề bắt đầu 

trong trường KHÔNG phải là khi bạn có được việc làm. Điều 

đó nghĩa là bạn phải biết bạn muốn làm gì và loại tri thức và kĩ 

năng nào bạn cần thu lấy. Việc lập kế hoạch nghề nghiệp yêu 

cầu điều tra thị trường việc làm, lĩnh vực học tập cũng như đam 

mê của bạn, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Có các sách và 

tiểu thuyết bảo bạn tận hưởng cuộc sống đại học khi bạn còn 

trẻ vì nó là thời gian tốt nhất của đời bạn, nhưng thực tại những 

người này nói dối. Xin ĐỪNG tin những tiểu thuyết hư cấu hay 

các gợi ý này. Là sinh viên đại học nghĩa là đi tới lớp học, làm 

bài tập về nhà, nghiên cứu chăm chỉ, có lên xuống với mối 

quan hệ cá nhân, và vài khoảnh khắc ngắn ngủi vui đùa với bạn 

bè. Tuy nhiên cuộc sống đại học là nơi bạn học là người lớn có 

trách nhiệm. Bạn phải hiểu rằng có những hậu quả của mọi thứ 

bạn làm cho nên bạn phải có ý thức về hoạt động của bạn. Bạn 

sắp vào đại học để được giáo dục, để học tập, để thu nhận tri 

thức và kĩ năng cần thiết để cho bạn có thể là người có trách 

nhiệm với bản thân bạn, với gia đình bạn, với xã hội của bạn. 
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Nếu bạn không đồng ý với tôi và bạn thực tế muốn tận hưởng 

cuộc sống đại học của bạn mà không có trách nhiệm thì điều đó 

có nghĩa là bạn sẽ có một “thời gian vui đùa” rất ngắn. Với 

những người trong các bạn đón nhận lời khuyên của tôi một 

cách nghiêm chỉnh thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ trở nên tốt 

hơn khi bạn học là người lớn có trách nhiệm. Nếu bạn học hành 

chăm chỉ bằng việc phát triển tri thức và kĩ năng tốt, bạn sẽ làm 

tốt trong nghề nghiệp của bạn và có được việc làm tốt theo 

chọn lựa của bạn. 

Tất nhiên điều đó không chấm dứt ở đó vì bạn phải liên 

tục học và trưởng thành trong công việc; nghề nghiệp là nỗ lực 

cả đời. Bạn phải tìm lời khuyên từ những người quản lí, bố mẹ, 

và bạn bè nhưng giữ kiểm soát nghề nghiệp của bạn dựa trên 

viễn kiến cá nhân của bạn. Chỉ bạn mới có thể quyết định được 

chọn lựa nào là tốt nhất cho bạn và bạn cần khám phá đào tạo 

phụ thêm nào sẽ làm tăng giá trị của bạn trong nghề nghiệp và 

cuộc đời bạn. 

  

 

Lập kế hoạch cho tương lai 

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm 

nhưng em vẫn không chắc học lĩnh vực nào. Em đang nghĩ về 

Công nghệ thông tin (CNTT) nhưng em không biết liệu em có 

nên lựa chọn khoa học máy tính, hay kĩ nghệ phần mềm, hay 

quản lí hệ thông tin. Lĩnh vực nào là tốt nhất trong những lĩnh 

vực này? Lĩnh vực nào sẽ giúp cho em có được việc làm tốt 

đến lúc em tốt nghiệp? Xin thầy lời khuyên.” 

  

Đáp: Công nghệ thông tin là chọn lựa tuyệt vời và bất kì 

lĩnh vực nào trong ba lĩnh vực này đều có thể giúp cho bạn xây 
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dựng nghề nghiệp tốt cho tương lai của bạn. Ngày nay phần lớn 

các công ti đang tìm người tốt nghiệp có bằng cử nhân trong 

Công nghệ thông tin (CNTT) cho các vị trí mức vào nghề của 

họ. Tuy nhiên điều quan trọng là lựa chọn trường đúng để vào 

học vì KHÔNG phải mọi đại học đều như nhau và KHÔNG 

phải mọi chương trình đào tạo đều tương đương. Từng đại học 

đều có chương trình đào tạo riêng của nó và chúng thay đổi vì 

một số chương trình là tốt hơn các chương trình khác. Chẳng 

hạn, đại học này có thể có mười lăm môn máy tính trong khi 

đại học khác chỉ cung cấp mười. Một số đào tạo chỉ hội tụ vào 

viết mã và kiểm thử trong khi số khác có nhiều lớp về kĩ nghệ 

và thiết kế. Lựa chọn đại học đúng là bước đầu tiên để thu 

được tri thức và kĩ năng để xây dựng nghề nghiệp của bạn. Vào 

đại học khớp với mục đích giáo dục và nhân cách của bạn sẽ 

làm tăng cơ hội bạn sẽ có tương lai tốt hơn. Để tìm ra việc sánh 

đúng, bạn cần làm nghiên cứu riêng của bạn bằng kiểm điểm 

và so sánh các chương trình đào tạo trong nhiều đại học để 

chắc rằng đại học bạn chọn sẽ đáp ứng cho mục đích giáo dục 

của bạn. Bạn cần nói chuyện với các sinh viên đang học trong 

lĩnh vực học tập mà bạn muốn ghi danh trong từng đại học để 

tìm ra thêm về chương trình đào tạo. Bạn có thể kiểm về số 

người tốt nghiệp có việc làm trong lĩnh vực họ học vì đó là chỉ 

báo tốt về chất lượng của chương trình đào tạo. Nó là tương lai 

của bạn cho nên bạn phải làm nghiên cứu bằng cách tới thăm 

từng trường, và nói chuyện với mọi người trước khi làm quyết 

định. 

Bạn KHÔNG BAO GIỜ nên quyết định về trường mà 

không tới thăm ít nhất vài trường bất kể bạn nghĩ về một 

trường đặc biệt tốt thế nào. Một đại học có thể không là tốt 

nhất cho bạn vì cái tên. Mặc dầu nhiều ngườu đánh đồng chất 

lượng với tên trường nhưng có thể không nhất thiết vì nhiều 

trường nổi tiếng có thể không có điều bạn đang tìm. Có thêm 

vài thành viên gia đình đi cùng bạn trong việc tới thăm trường 

là ý hay vì bạn có vài ý kiến cũng như có ai đó để thảo luận. 
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Cách tốt nhất tới thăm đại học là cứ tới và nói chuyện với sinh 

viên. Bạn không phải tham gia chuyến đi thăm có tổ chức của 

trường vì bạn có thể chỉ lấy thông tin thuận lợi về trường. Sinh 

viên sẽ chia sẻ cho bạn cách nhìn trung thực nhất của họ về 

trường và chương trình đào tạo. Chỉ sau khi bạn thu thập mọi 

thông tin thì bạn có thể tới và nói chuyện với cố vấn và người 

quản trị nhà trường. Bạn không thể hỏi bất kì câu hỏi nào nếu 

bạn không có cơ sở nào để hỏi. Nếu có thể, hỏi xin phép được 

ngồi dự vài lớp để xem cách các sinh viên học và cách lớp 

được dạy trước khi làm quyết định. 

Tương phản với quá khứ nơi các đại học có mọi thứ, các 

đại học ngày nay được coi là “quá chung chung” nếu họ cung 

cấp nhiều lĩnh vực học tập mà không có hội tụ nào. Một khảo 

cứu gần đây bởi Hội đồng đại học Mĩ xếp hạng các trường có 

nhiều lĩnh vực học tập là “Trung bình” hay “Chung chung ” 

như tương phản với các trường có ít lĩnh vực học tập hơn 

nhưng hội tụ vào một số khu vực xuất sắc. Nhớ vấn đề là chất 

lượng chứ KHÔNG là số lượng, điều xác định ra các trường 

hàng đầu từ các trường trung bình. Bạn phải nghiên cứu cẩn 

thận và phải chắc có đủ thông tin để làm quyết định. Bạn phải 

KHÔNG BAO GIỜ làm quyết định dựa trên các lí do như vì 

bạn tốt nhất của bạn sẽ vào đó. Chọn trường vì bạn gái hay bạn 

trai của bạn sẽ vào đó thường là lí do tồi hơn để xây dựng 

tương lai của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong chọn hai hay ba 

đại học thì đó là chỉ báo rằng bạn đã làm việc tìm việc tốt. Khi 

làm chọn lựa cuối cùng của bạn, thảo luận nó với gia đình bạn 

vì họ có thể giúp bạn. 

Mặc dầu CNTT là chọn lựa tốt nhưng từng lĩnh vực trong 

CNTT lại có khía cạnh đặc biệt mà bạn cần cân nhắc để chắc 

rằng nó khớp với mục đích và nhân cách của bạn. Khoa học 

máy tính (CS) là lĩnh vực học tập hội tụ nhiều vào lí thuyết và 

khía cạnh lập trình. Nếu bạn thích toán học và logic thì đây là 

lĩnh vực đúng cho bạn. Nhiều sinh viên thường vật lộn trong 

vài năm đầu của CS vì nó yêu cầu nhiều viết mã vì bạn càng 
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viết mã nhiều, bạn sẽ càng giỏi hơn. Cũng như học chơi nhạc 

cụ, bạn phải thực hành nhiều để cho giỏi. Người tốt nghiệp 

trong CS thường làm việc như người kiểm thử phần mềm, 

người phát triển phần mềm, người phát triển web, và người 

phát triển mã nhúng v.v. Mặc dầu lĩnh vực này là phổ biến nhất 

trong các khu vực CNTT, nhưng nếu bạn không thích lập trình, 

bạn có thể cân nhắc tới các lĩnh vực khác trong CNTT. 

Kĩ nghệ phần mềm (SE) là lĩnh vực học tập hội tụ vào 

qui trình phần mềm, từ pha quan niệm tới pha bảo trì, hay toàn 

thể vòng đời của phần mềm. Mặc dầu có nhiều môn học trong 

SE chờm lấp lên CS nhưng lĩnh vực này mở rộng tri thức của 

bạn sang khu vực mới như kĩ nghệ yêu cầu, phân tích doanh 

nghiệp nơi bạn phải làm việc với khách hàng để biết nhu cầu 

của họ. Bạn học về cách kiến trúc và thiết kế hệ thống phần 

mềm chi tiết. Bạn cũng học cách đo và phân tích cả sản phẩm 

và qui trình phần mềm. Phần lớn các chương trình kĩ nghệ phần 

mềm đều yêu cầu dự án Capstone được cho bởi khách hàng 

bên ngoài. Người tốt nghiệp trong SE thường làm việc như 

người phát triển phần mềm, người phân tích phần mềm; kiến 

trúc sư phần mềm, người thiết kế phần mềm, và người quản lí 

dự án phần mềm. 

Quản lí hệ thông tin (ISM) là lĩnh vực học tập tổ hợp kĩ 

thuật với khía cạnh doanh nghiệp. Trong chương trình này, sau 

khi học cơ sở về CNTT và một số lập trình, sinh viên hội tụ 

nhiều vào quản lí hơn là kĩ thuật. Chương trình ISM thường có 

ít toán học và lập trình hơn CS và SE vì nó hội tụ nhiều vào 

ứng dụng của công nghệ để giải quyết vấn đề trong doanh 

nghiệp. Vì CNTT được dùng trong nhiều doanh nghiệp, người 

tốt nghiệp lĩnh vực này thường làm việc với những người quản 

lí doanh nghiệp để xây dựng chiến lược, lập kế hoạch để đảm 

bảo CNTT có thể cải tiến vận hành doanh nghiệp bằng việc 

giảm bớt phế thải, tăng lợi nhuận v.v. Người tốt nghiệp trong 

ISM thường làm việc như người quản lí dự án, người điều phối 
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dịch vụ, người quản trị cơ sở dữ liệu, người quản trị mạng, và 

chuyên viên thu mua CNTT. 

Bất kể chọn lựa của bạn liệu bạn học CS, SE hay ISM, 

chúng tất cả đều là chọn lựa tốt mà có thể giúp cho bạn xây 

dựng nghề nghiệp kéo dài trong thời gian lâu. Chúc bạn may 

mắn! 

  

 

Lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn 

Nhiều sinh viên đại học KHÔNG biết cách chuẩn bị cho 

nghề nghiệp. Một số người chỉ chọn một lĩnh vực học tập, dự 

lớp, hi vọng tốt nghiệp RỒI và chỉ vậy rồi mới nghĩ về có việc 

làm. Họ KHÔNG phân biệt được rằng việc làm là cái gì đó bạn 

làm và được trả tiền và bất kì ai cũng có thể biết làm một việc. 

Nghề nghiệp là cái gì đó bạn phải được giáo dục trong việc 

phát triển kĩ năng đặc biệt để làm việc và bạn muốn duy trì 

cùng nó trong thời gian dài, có thể cả đời làm việc của bạn. 

Nghề nghiệp là lĩnh vực bạn chọn nhưng việc làm có thể 

KHÔNG phải là điều bạn chọn nhưng bạn phải làm để kiếm 

sống. Đó là lí do tại sao có bản kế hoạch nghề nghiệp là rất 

quan trọng, và bạn cần có chiến lược để đạt tới nó. Không có 

cách nhìn và chủ định rõ ràng, sinh viên có thể để mọi sự xảy 

ra một cách tình cờ rồi gọi nó là “Định mệnh”. 

Mọi sinh viên đều có điểm mạnh và điểm yếu NHƯNG 

điểm yếu có thể được vượt qua, nếu họ đưa nỗ lực vào. Nhiều 

người không có dũng cảm để vượt qua điểm yếu cho nên để 

cho mọi sự xảy ra và “trôi giạt” từ lĩnh vực này sang lĩnh vực 

khác mà không có phương hướng. Chẳng hạn, họ học lớp toán 

nhưng không học tốt cho nên họ bỏ và nói rằng họ không giỏi 

về toán. Thế rồi họ học lớp hoá nhưng không học tốt nữa nên 

họ bỏ và nói rằng họ không giỏi hoá. Họ tiếp tục lặp lại hình 
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mẫu này cho tới khi họ vào cái gì đó họ học tốt và tin rằng đó 

là kĩ năng của họ. Không có bản kế hoạch nghề nghiệp được 

xây dựng quanh những điểm mạnh và điểm yếu của họ, họ chỉ 

làm phí thời gian ở đại học và tốt nghiệp với bằng cấp không 

liên quan tới nhu cầu thị trường. Bị thất nghiệp, họ phàn nàn về 

giáo dục đại học hay phê phán trường của họ rồi đi tìm bất kì 

việc nào có thể thuê họ. Tất nhiên hình mẫu này lại xảy ra, nếu 

họ không học tốt thì họ bỏ và nói rằng nó không phải là việc 

làm dành cho họ. Thế rồi họ lấy việc làm khác nhưng không 

làm tốt cho nên họ bỏ và cố tìm việc khác và hi vọng họ sẽ tìm 

được cái gì đó nhưng điều đó có thể không bao giờ tới. 

Khi lựa chọn lĩnh vực học tập, bạn KHÔNG nên chọn nó 

một cách ngẫu nhiên. Bạn nên có ý tưởng rõ về đích xác cái gì 

được yêu cầu cho bạn để thành công và cơ hội nghề nghiệp là 

gì. Bạn phải nhìn cẩn thận liệu có nhu cầu hay phẩm chất nào 

mà bạn phải có để giúp cho bạn thành công và đi lên trong 

nghề nghiệp và lương chung là gì cho các mức khác nhau. 

Nhiều người tốt nghiệp bảo tôi rằng nếu có cái gì họ có thể 

thay đổi từ lúc họ bắt đầu đại học, đó sẽ là cẩn thận hơn về 

chọn lĩnh vực học tập và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các 

giáo sư của họ. Có ai đó có thể giúp đỡ họ và hướng dẫn họ 

trong cuộc hành trình giáo dục là quan trọng. Từ cảnh quan 

nghề nghiệp, điều mấu chốt là có được giúp đỡ từ ai đó biết rõ 

họ và có ý tưởng tốt về khả năng và phương hướng của họ. 

Không ai là hoàn hảo nhưng nếu bạn đặt mục đích cho 

từng năm hướng tới nghề nghiệp dài hạn, bạn sẽ thành công. 

Sinh viên nên quyết định cách họ có thể cải tiến hiệu năng của 

họ từng năm bằng việc nhận diện các điểm yếu và tìm cách cải 

tiến chúng. Điều quan trọng nhất về đặt mục đích là bám chắc 

lấy nó. Tất nhiên, mục đích phải là cái gì đó hợp lí và đạt được. 

Chẳng hạn, nếu bạn đặt mục đích học 4 giờ mọi đêm thì bám 

chắc lấy nó. Nếu bạn không thể theo được điều bạn đã đặt cho 

bản thân mình thì bạn cần biết tại sao và cố vượt qua nó. Nếu 

bạn đặt mục đích là ở nhóm năm sinh viên đầu lớp thì bạn phải 
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thường xuyên giám sát tiến bộ của bạn và nếu bạn không đạt 

được nó, bạn phải tự hỏi bản thân bạn tại sao. Nhiều sinh viên 

bảo tôi rằng vấn đề số một của việc KHÔNG đạt tới mục đích 

của họ là quản lí THỜI GIAN vì họ không có thói quen học tốt 

và thường bị sao lãng bởi các hoạt động khác. Tất nhiên, có 

nhiều điều xảy ra trong đại học nhưng điều quan trọng cần 

nhắc nhở bản thân bạn tại sao bạn ở đại học: Bạn vào đại học 

để học và để tốt nghiệp cho nên học tập bao giờ cũng nên tới 

đầu tiên khi đi tới việc tổ chức thời gian của bạn. 

Khi bạn nhìn vào công việc trường của bạn từng tuần, 

bạn cần hình dung ra cam kết thời gian của bạn là gì. Thời gian 

nào bạn có giờ lên lớp? Bạn có bao nhiêu bài tập về nhà phải 

làm? Bạn phải đọc các phân công đọc bài nào? Khi nào bạn có 

kì thi hay câu hỏi kiểm tra? Thế rồi bạn có thể ước lượng bạn 

phải dành bao nhiêu thời gian cho việc học. Với mỗi giờ trên 

lớp, bạn cần ít nhất hai giờ học. Nếu bạn có bài kiểm tra vào 

thứ sáu và bạn cần 4 giờ để học cho nó, bạn phải dành hai giờ 

vào thứ ba và một giờ vào thứ tư để học, và một giờ vào thứ 

năm để kiểm điểm lại mọi thứ bạn đã học. Và giữ những giờ 

học đó với bản thân bạn và KHÔNG làm cái gì khác. Quản lí 

thời gian là một kĩ năng cần thời gian để học và thời gian để 

làm chủ. Phải kiên nhẫn khi bạn học cách quản lí thời gian của 

mình ở đại học vì nếu bạn có thể làm chủ được nó, nó sẽ là cái 

gì đó giúp cho bạn trong nghề nghiệp của bạn nữa. Tất nhiên, 

mong đợi không hiện thực là nghĩ rằng bạn có thể lên lớp rồi 

học mọi ngày, tất cả các ngày. Não bạn cần nghỉ nữa cho nên 

bạn sẽ cần thời gian để thảnh thơi và dành thời gian với bạn bè 

nữa nhưng tránh cái gì đó có thể can nhiễu vào mục đích giáo 

dục của bạn. Bạn có thời gian ngắn nhưng có cả đời để sống 

phía trước cho nên cần lập kế hoạch cẩn thận và đưa nỗ lực vào 

để cho bạn sẽ không hối tiếc về sau. 
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Bản kế hoạch nghề nghiệp 

Khi các kì thi cuối cùng qua rồi; khi lễ tốt nghiệp qua rồi, 

những người mới tốt nghiệp đại học sẽ tìm công việc. Với tỉ lệ 

thất nghiệp cho người tốt nghiệp trung bình 9% ở Mĩ và 16% ở 

Tây Âu và 28% ở châu Á, nhiều người tốt nghiệp sẽ gặp khó 

khăn trong tìm công việc. Nhiều người đổ tại suy thoái toàn 

cầu nhưng sự kiện này chẳng liên quan gì tới suy thoái mà bởi 

vì những người tốt nghiệp này đang học trong các lĩnh vực 

không còn có nhu cầu cao. Một khảo cứu toàn cầu xác nhận 

rằng trong mọi nước, khi số người tốt nghiệp bị thất nghiệp tiếp 

tục tăng lên nhưng cũng có nhiều việc làm vẫn không được lấp 

kín bởi vì KHÔNG có đủ người xin việc đủ phẩm chất. 

Một người phân tích thị trường giải thích “Nhiều sinh 

viên không hiểu thị trường việc làm bị chỉ đạo bởi luật cung và 

cầu. Một số người vẫn nghĩ bằng cấp đại học là đảm bảo cho 

việc làm và đó là sai lầm lớn. Trong thị trường cạnh tranh này, 

nếu họ không lập kế hoạch trước cho nghề nghiệp của họ, họ sẽ 

bị thất vọng. Để thành công, sinh viên phải lập kế hoạch nghề 

nghiệp của họ sớm ngay khi họ vào đại học bằng việc chọn lựa 

lĩnh vực học tập đúng dựa trên nhu cầu thị trường và thường 

xuyên giám sát thay đổi thị trường để chắc họ sẽ có việc làm 

khi tốt nghiệp.” 

Một giáo sư đại học than: “Trong nhiều năm chúng ta 

bao giờ cũng thúc giục sinh viên tuân theo mối quan tâm riêng 

của họ; học điều họ thích và có bằng cấp trong lĩnh vực họ yêu 

thích rồi mọi thứ sẽ tốt. Như các nhà hàn lâm, chúng ta vừa ấu 

trĩ vừa quá lí tưởng hoá. Chúng ta không biết rằng thế giới 

ngày nay không là như nó hai mươi năm trước. Ngày nay bằng 

cấp đại học không còn là bảo đảm cho việc làm và các công ti 

không đào tạo công nhân nữa. Với toàn cầu hoá, sinh viên phải 

cạnh tranh về công việc với hàng nghìn người, những người 

cũng muốn có cùng vị trí.” 
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Một người mẹ hỏi: “Làm sao với Internet, động cơ tìm 

kiếm, và phương tiện xã hội mà người tốt nghiệp không thể tìm 

được việc làm? Tôi nghĩ điều đó đáng phải dễ dàng hơn vì một 

khi họ viết đơn xin việc, họ có thể đệ trình cho hàng trăm công 

ti trực tuyến. Trong số cả trăm công ti đó, tôi chắc một số sẽ 

cần nhân viên.” Điều bà ấy đã không biết là ngày nay nơi phần 

lớn đơn xin việc có thể được đệ trình trực tuyến, các công ti đã 

cài đặt thiết bị lọc để loại bớt những đơn không mong muốn. 

Những phần mềm lọc này cho phép công ti tìm các từ khoá 

trong đơn. Và nếu đơn không có từ khoá đúng, nó sẽ bị loại bỏ. 

Một công ti có thể lập trình cho bộ lọc chỉ chấp nhận các đơn 

có các kĩ năng họ cần cho nên phần lớn các đơn sẽ bị loại ra. 

Một người tốt nghiệp bị thất nghiệp thừa nhận: “Là sinh 

viên đại học, tất cả chúng tôi đều như nhau. Không thành vấn 

đề chúng tôi chọn lĩnh vực học tập nào, tất cả chúng tôi đều lên 

lớp, lấy bài thi, và tận hưởng thời gian của chúng tôi ở đại học 

cùng nhau nơi tất cả đều là bạn bè. Tuy nhiên, sau khi tốt 

nghiệp có khác biệt lớn giữa những người có việc làm và một 

số người không có. Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng chọn lĩnh 

vực học tập đúng mà thị trường cần là mấu chốt. Vài năm nữa 

kể từ giờ sẽ có nhiều khác biệt hơn trong chúng tôi vì một số 

người có việc làm tốt, lấy vợ lấy chồng, xây dựng gia đình, 

mua xe và nhà và một số sẽ phải làm việc với việc làm lương 

thấp mà lại chẳng liên quan gì tới giáo dục của họ. Họ sẽ không 

có khả năng lập gia đình riêng vì một số sẽ phụ thuộc vào hỗ 

trợ của bố mẹ họ. Bây giờ chúng tôi hiểu rằng lập kế hoạch 

nghề nghiệp là quan trọng thế nhưng quá trễ rồi, tôi ước là ai 

đó có thể giải thích cho chúng tôi sớm hơn.” 

Theo một khảo cứu đại học, nhiều sinh viên đại học 

không có kế hoạch nghề nghiệp. Bản kế hoạch nghề nghiệp là 

bản lộ trình để đạt tới mục đích nghề nghiệp của bạn, mục đích 

của nó là lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn bằng việc nhận 

diện bạn cần học kĩ năng nào; bạn cần có kĩ năng nào; và bạn 

phải phát triển các năng lực nào để đạt tới mục đích nghề 
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nghiệp của bạn. Nhiều sinh viên lẫn lộn mục đích nghề nghiệp 

với việc làm vì họ tất cả đều muốn có việc làm tốt, lương tốt và 

mối quan hệ tốt. Họ không phân biệt được việc làm và nghề 

nghiệp; lương và mục đích tài chính; tình bạn và mối quan hệ. 

Đó là lí do tại sao khi họ là sinh viên; mục đích của họ là bằng 

cấp vì họ tin bằng cấp sẽ cho họ việc làm. Họ cũng tin bằng 

việc có việc làm tốt, họ có thể sống thoải mái và lập gia đình 

của riêng họ. Vài người hiểu rằng ngày nay, bằng đại học 

không còn là điều bảo đảm cho việc làm và chừng nào họ chưa 

có việc làm được trả lương cao, họ không thể sống thoải mái và 

lập gia đình riêng của họ được. Ngay cả khi họ có việc làm tốt, 

nhiều người không nghĩ về nghề nghiệp hay đặt mục đích tài 

chính. Sau khi có việc làm, nhiều người dừng học điều mới, 

điều đưa họ tới đứng im trong nghề nghiệp của họ mà không 

tiến lên hay được lương tốt hơn. Khi mọi thứ thay đổi họ không 

thể duy trì được việc làm của họ vì các kĩ năng của họ lạc hậu 

và có thể bị thay thế bởi các công nhân trẻ hơn, người có kĩ 

năng hiện thời mà công ti cần. 

Để phát triển kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên phải hiểu 

rằng nghề nghiệp là cuộc hành trình dài với nhiều điểm dừng 

ngắn. Để đạt tới đích, họ phải đi và dừng ở nhiều chỗ và trong 

từng chỗ, họ nắm giữ các vị trí và trách nhiệm nào đó. Chẳng 

hạn, người tốt nghiệp kĩ nghệ phần mềm có thể bắt đầu như 

người kiểm thử phần mềm rồi chuyển lên người phát triển phần 

mềm, với kinh nghiệm một số người sẽ đi lên thành người thiết 

kế phần mềm, kiến trúc sư phần mềm, người phân tích yêu cầu, 

người quản lí dự án và người quản lí phần mềm, giám đốc phần 

mềm rồi Giám đốc thông tin. Với từng vị trí mà họ giữ, họ phải 

biết những điểm mạnh điểm yếu của họ rồi nhận diện cách đi 

lên. Họ cần biết họ cần kĩ năng nào để phát triển điều sẽ làm 

cho họ sang được vị trí tiếp. Từng vị trí được lương khác nhau 

cho nên khi họ tiến bộ, lương của họ cũng tăng lên cùng kĩ 

năng của họ. Họ phải biết họ cần cải tiến những nhược điểm 

nào và họ cần tri thức nào để có được vị trí tiếp và lương tốt 
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hơn. Chỉ bằng việc thiết lập bản kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng 

và đạt tới mục đích tài chính, họ có thể sống thoải mái, lập gia 

đình riêng và có khả năng chắc chắn rằng họ sẽ có thể hỗ trợ 

cho con cái họ trong tương lai. 

Mọi sinh viên đều có điểm mạnh và điểm yếu nhưng vài 

người sẽ để thời gian để biết họ giỏi cái gì và kém cái gì. Để 

lập kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên phải bắt đầu bằng việc hỏi: 

“Tôi nói chung thành công trong khu vực học tập nào? Và tôi 

thường thất bại ở cái gì?” Điều này sẽ giúp cho họ lựa chọn 

lĩnh vực học tập khi vào đại học. Họ cũng cần hỏi: “Lĩnh vực 

học tập nào sẽ cho phép tôi có được việc làm tốt khi tôi tốt 

nghiệp? Lĩnh vực học tập này khác thế nào với lĩnh vực mà tôi 

chọn? Có khác biệt lớn hay chỉ khác biệt nhỏ? Đây là chỗ họ sẽ 

phải ra quyết định về liệu họ nên chọn điều họ muốn hay điều 

họ cần cho tương lai của họ. Nếu họ quyết định chuyển từ 

“muốn” sang “cần” họ phải hỏi: “Tôi có cần nền tảng mạnh để 

thành công trong lĩnh vực học tập này không? Hay vì chỉ một 

khác biệt nhỏ, tôi tin tôi có thể giải quyết được nó mà không có 

sự giúp đỡ nào? Nếu được cần, họ nên học các lớp phụ đạo để 

xây dựng nền tảng mạnh để đảm bảo rằng họ sẽ học tốt trong 

lĩnh vực học tập mà họ đã quyết định. Họ cũng cần hỏi: “Tôi có 

thoải mái khi làm điều này không? Và điều gì tôi cảm thấy 

không thoải mái?” để kiểm nghiệm quyết định của họ về chọn 

lĩnh vực học tập. 

Một khi họ ổn định về lĩnh vực họ sẽ học ở đại học, họ 

cần làm ra một danh sách các thứ mà họ muốn hội tụ vào để 

đảm bảo rằng họ sẽ học tốt. Họ cần lập kế hoạch thời gian học 

tập bằng việc tuân theo qui tắc học tập của đại học rằng với 

mỗi giờ trên lớp, họ sẽ dành ra hai giờ học riêng của mình và 

một giờ học cùng nhóm bạn bè. Bước tiếp là quyết định họ sẽ 

dự lớp nào. Họ nên tự hỏi bản thân mình: “Tôi cần biết cái gì? 

Tôi sẽ phát triển kĩ năng nào? Làm sao nó giúp cho tôi? Nó có 

thể cho tôi cái gì? Nó tác động tới đời tôi và những người 
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quanh tôi thế nào?” Bằng việc có câu trả lời cho những câu hỏi 

này, họ sẵn sàng cho việc học đại học. 

Bước tiếp là nhận diện họ cần thực hành cái gì để đạt tới 

mục đích của họ và cái gì và ở đâu họ có thể có được tài 

nguyên cho nó. Bên cạnh sách giáo khoa, bài báo mà giáo sư 

phân công cho họ, họ cũng cần nhận diện những sách nào đó, 

bài báo, websites, blogs mà có thể giúp cho họ phát triển nhu 

cầu cần thiết để đạt tới thành công. Tôi thường khuyên các sinh 

viên làm một danh sách các sách mà họ muốn đọc từ đầu năm 

học và hỏi họ vào cuối năm học, liệu họ đã đọc xong danh sách 

của họ chưa. (Lưu ý: tôi khuyên đọc 2 tới 4 sách mỗi năm; đây 

KHÔNG phải là sách kĩ thuật cho trường học nhưng là sách có 

thể giúp cho họ mở rộng tri thức của họ. Chẳng hạn: “Thế giới 

phẳng” của Thomas Friedman; “Tiểu sử Steve Job” của Walter 

Isaacson; “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie) 

Bước cuối cùng trong lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn 

là kiểm điểm đều kì về tiến bộ của bạn (nên theo tuần hay cứ 

10 ngày) nơi bạn có thể đánh giá tình huống và cách tiếp cận 

của bạn hiệu quả thế nào và làm các điều chỉnh kế tiếp cho bản 

kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bạn. Cố gắng đừng kiểm 

điểm kế hoạch của bạn như một lịch biểu cố định đã xong. 

Thay vì thế nó là cái gì đó mà bao giờ cũng là làm việc tiếp 

diễn và tiến hoá cho tốt hơn. 

Bằng việc tuân theo bản kế hoạch nghề nghiệp đơn giản 

này, bạn sẽ có khả năng đạt tới mục đích nghề nghiệp của bạn. 

  

 

Lời khuyên về lập kế hoạch nghề nghiệp 

Sinh viên đại học thường được khuyến khích theo đuổi 

“bằng cấp” trong khu vực quan tâm của họ. Họ được bảo 
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“Theo đuổi giấc mơ” hay “Học bất kì cái gì họ quan tâm.” Tuy 

nhiên những lời khuyên đó có thể dẫn sinh viên tới việc thu 

được bằng cấp trong khu vực mà không có nhu cầu trong thị 

trường việc làm cạnh tranh này. 

Ngày nay bằng cấp đại học KHÔNG còn là đảm bảo cho 

việc làm. Phần lớn các công ti KHÔNG thuê người tốt nghiệp 

dựa trên bằng cấp mà dựa trên KĨ NĂNG mà công ti cần. Đó là 

thực tại của thị trường việc làm cạnh tranh mà nhiều sinh viên 

và phụ huynh KHÔNG nhận biết đầy đủ. Đó là lí do tại sao báo 

chí đầy những bài báo về người thất nghiệp có bằng đại học. 

Để thành công trong thị trường cạnh tranh này, điều quan trọng 

với phụ huynh, sinh viên và nhà trường là hội tụ vào việc lập 

kế hoạch nghề nghiệp dựa trên xu hướng thị trường và nhu cầu 

công nghiệp thay vì chỉ theo đuổi bất kì bằng cấp đại học nào. 

Sinh viên đại học thường không phân biệt giữa lập kế 

hoạch nghề nghiệp và tìm việc làm. Lập kế hoạch nghề nghiệp 

là quá trình sinh viên lựa chọn một nghề khi họ vào đại học, 

chuẩn bị cho nghề đó những kĩ năng cần thiết, kiếm việc làm, 

trưởng thành trong nghề đó, giữ việc học và tiến bộ cho tới khi 

họ về hưu. Để lập kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên phải thám 

hiểm lĩnh vực học tập dẫn tới nghề mà họ quan tâm; tiến hành 

nghiên cứu về các ngành công nghiệp trong đó họ muốn làm 

việc; và nghiên cứu xu hướng thị trường việc làm TRƯỚC 

KHI ra quyết định về lĩnh vực học tập nào trong đại học. 

Tôi biết một số sinh viên có mối quan tâm riêng của họ 

và tôi không đề nghị ai bỏ mối quan tâm của họ nhưng từ cách 

nhìn thực tế, tôi không muốn thấy họ thu lấy tri thức trong khu 

vực mối quan tâm của họ mà có thể là vô dụng khi tốt nghiệp. 

Tôi muốn sinh viên nhận biết đầy đủ về cách quyết định của họ 

trong đại học sẽ ảnh hưởng tới cơ hội nghề nghiệp tương lai 

của họ. Mối quan tâm phải thực tế; bằng không nó có thể đem 

tới hối tiếc về sau. Tôi đã thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp với 

bằng chuyên sâu nhưng không có kĩ năng việc làm có giá trị, 
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điều đem lại cho họ khó khăn trong tìm việc làm. Tôi cảm thấy 

buồn cho sinh viên đã được bảo chỉ việc kiếm “bằng cấp” thay 

vì học “kĩ năng có giá trị” mà có thể giúp họ xây dựng nghề 

nghiệp tốt. Tôi cũng cảm thấy buồn cho các phụ huynh dành cả 

đời của họ để tiết kiệm tiền cho con cái họ vào đại học và thấy 

rằng con cái có bằng cấp của họ thậm chí không thể kiếm được 

việc làm. Ngày nay vào đại học và có được bằng cấp là 

KHÔNG đủ, sinh viên cũng phải có kĩ năng đang có nhu cầu 

để xây dựng nghề nghiệp tốt. Nhiều sinh viên không thích làm 

quyết định nghề nghiệp mãi cho tới năm thứ hai hay thứ ba. 

Đến lúc đó, họ bị tụt xa sau những người khác, người đã thu 

được mọi kĩ năng và kinh nghiệm cần thiết để cạnh tranh trong 

thị trường việc làm này. 

Khi tôi dạy ở các nước châu Á, tôi có cơ hội nói chuyện 

với nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp. Tôi thấy rằng phần 

lớn họ chưa bao giờ được cho bất kì phương hướng nào bởi 

nhà trường hay bởi các cố vấn của họ về kĩ năng nào là quan 

trọng để xây dựng nghề nghiệp tốt. Nhiều người đã không nhận 

ra lĩnh vực học tập của họ không còn được cần nữa và đã có 

cung cấp quá nhiều công nhân rồi. Ít sinh viên biết điều họ sẽ 

làm khi mục tiêu giáo dục của họ chỉ là để có được “bằng cấp.” 

Một điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ngay cả trong thời đại 

thông tin này, nhiều người đã không biết cách nghiên cứu thị 

trường việc làm hay xu hướng của công nghiệp để lập kế hoạch 

nghề nghiệp của họ. Nhiều người dành nhiều thời gian cho 

phòng chat internet để biết chi tiết về những vụ bê bối của các 

ngôi sao điện ảnh hay nhạc rock nhưng không biết kĩ năng nào 

là được cần bởi công nghiệp. Năm ngoái một sinh viên bảo tôi 

rằng phần lớn các kĩ năng được cần bởi công nghiệp đã không 

được dạy trong trường của anh ta cho nên tôi hỏi anh ta liệu 

anh ta có biết về việc mở ra của đào tạo trực tuyến không kiểu 

như “Coursera”, “Khan’s Academy”, “Udacity” hay “edX” nơi 

anh ta có thể học gần hết mọi chủ đề và bất kì kĩ năng nào được 

dạy bởi các giáo sư từ các đại học hàng đầu trên thế giới. Anh 
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ta ngạc nhiên rằng những đào tạo này tồn tại và anh ta đã 

không phải trả gì dể tham dự các lớp này. 

Ở châu Á, phụ huynh có ảnh hưởng lớn tới chọn lựa nghề 

nghiệp của sinh viên. Không may, nhiều phụ huynh thường 

không nhận biết về thay đổi thị trường và yếu tố toàn cầu hoá 

điều tác động tới nghề nghiệp của con cái họ. Họ không nhận 

ra rằng điều đã xảy ra trong thời của họ, có thể hai mươi hay ba 

mươi năm trước, không còn hợp thức nữa. Nhiều phụ huynh 

chỉ khuyến khích con cái họ vào đại học để có được “bằng cấp” 

thay vì hiểu kĩ năng nào là được cần. Lời khuyên thông thường 

mà tôi nghe thấy từ các phụ huynh là: “Bố mẹ sẽ hỗ trợ cho 

con có được bằng cao nhất có thể,” thay vì là chuyên môn về 

một mục đích nghề nghiệp đặc thù. Nhiều phụ huynh cũng 

không muốn con cái họ làm việc trong mùa hè vì họ có thể hỗ 

trợ cho chúng nhưng họ không hiểu rằng việc làm mùa hè là cơ 

hội để thu lấy kinh nghiệm và làm quen với môi trường làm 

việc. 

Điều quan trọng là phụ huynh thảo luận về nghiệp của 

con cái với cố vấn đại học để thăm dò nhiều lĩnh vực học tập 

mà cho phép con cái họ làm chọn lựa nghề nghiệp tốt. Tất 

nhiên phụ huynh phải xem xét đa dạng các yếu tố, như danh 

tiếng của đại học, tính cạnh tranh khi vào, và quan trọng nhất, 

liệu trường có chương trình mà con cái họ có thể xây dựng 

nghề nghiệp tốt trên đó không. Họ phải hiểu xu hướng thị 

trường và nhu cầu công nghiệp cũng như hiểu nhu cầu để sinh 

viên thu lấy kinh nghiệm làm việc mùa hè trong khu vực mà có 

liên quan tới nghề nghiệp của họ và có tính hỗ trợ cho sinh viên 

kiếm được kinh nghiệm này. 

Phụ huynh cần thảo luận quan điểm của họ về phương 

hướng nghề nghiệp với con cái họ sớm nhất có thể được. Họ 

nên tích cực tham gia vào giáo dục của con cái họ để chắc rằng 

nghề nghiệp của con họ sẽ là nghề tốt bởi vì ngày nay, có nhiều 

yếu tố thế như kinh tế toàn cầu, thay đổi công nghệ, thay đổi 
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thị trường và nhu cầu công nghiệp, điều có thể tác động lên 

nghề nghiệp của con họ. 
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Lời khuyên cho người sắp 

tốt nghiệp  

 

 

 

 

 

Lời khuyên cho năm mới -1 

Khi các sinh viên phần mềm mới tốt nghiệp và bắt đầu 

làm việc trong công nghiệp, họ sẽ thấy rằng có nhiều điều nữa 

cần học hơn là họ tưởng. Có những thứ họ cần biết nhưng 

không được dạy trong trường bởi vì có khác biệt giữa quan 

điểm hàn lâm và quan điểm công nghiệp về cái gì sinh viên cần 

biết. Cho nên vào lúc bước sang năm mới, tôi muốn bắt đầu 

bằng vài lời khuyên cho sinh viên, những người sẽ tốt nghiệp 

năm nay: 

Để thành công trong công nghiệp, bạn cần biết về kinh 

doanh của công ti bạn đang làm việc. Bạn cần hiểu cách kinh 

doanh được tiến hành và cách điều này ảnh hưởng tới quyết 

định quản lí. Bạn cũng cần hiểu khía cạnh tài chính của công ti 

và cách nó ảnh hưởng tới mọi người trong công ti. Tất nhiên, 

lời khuyên này dường như không khớp với người kĩ thuật như 

bạn và phần lớn các đại học không dạy cho sinh viên kĩ thuật 

điều gì về kinh doanh cả. Tôi nghĩ đây là điểm yếu của quan 

điểm hàn lâm. Ngày nay nhiều người quản lí phần mềm chỉ tập 
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trung vào khía cạnh kĩ thuật mà không vào khía cạnh kinh 

doanh cho nên nhiều dự án phần mềm có vấn đề với chi phí 

quá mức. Nếu họ hiểu rõ kinh doanh, nhiều sai lầm này có thể 

được tránh. 

Điều cũng quan trọng với bạn là hiểu rằng công ti đang 

làm kinh doanh để thu lợi nhuận. Công ti sẽ mất kinh doanh 

nếu nó không làm ra tiền. Lợi nhuận là dấu hiệu cho mạnh 

khoẻ của công ti; do đó, bạn phải hiểu rằng người quản lí bao 

giờ cũng điều chỉnh mọi người và làm việc để đáp ứng cho các 

mục đích sinh lời được. Trong cuộc khủng hoảng tài chính này, 

khi khó kiếm được tiền, công ti phải giảm người và điều đó có 

thể là bạn. Điều quan trọng với bạn là tự chuẩn bị cho mình 

nhiều giá trị hơn để giảm thiểu rủi ro của việc bị thất nghiệp, 

cho nên bạn phải học về giới hạn ngân sách và lịch biểu. Đây là 

một môn không được dạy trong đại học nhưng một ngày nào 

đó bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lí chúng cho nên bạn cần hiểu 

cách ngân sách và lịch biểu vận hành. 

Dù bạn sẵn sàng hay không, hôm nay bạn là một phần 

của thế giới kinh doanh toàn cầu. Trong thế giới này, kinh 

doanh được tiến hành ngang qua các biên giới và công việc có 

thể được thực hiện ở bất kì nước nào. Thế giới chúng ta đang 

sống hôm nay là rất khác với điều nó đã là mười năm trước đây 

cho nên bạn phải được chuẩn bị. Bởi vì kinh doanh là toàn cầu 

nên việc làm sẽ đi tới các vị trí nơi chi phí thấp hơn hay nơi tri 

thức và kĩ năng dễ kiếm được. Điều này yêu cầu bạn làm việc 

với mọi người từ các văn hoá khác nhau, nói các ngôn ngữ 

khác nhau và sống ở các múi giờ khác nhau. Do đó bạn phải có 

tri thức về toàn cầu hoá và hành động khác đi khi làm việc với 

các thành viên tổ, những người tới từ văn hoá khác. Ngày nay 

đại học không dạy kiểu quan niệm này; nhiều giáo sư thoải mái 

với môi trường hàn lâm của họ và hiếm khi đi ra ngoài nước họ. 

Họ có thể không có gì mấy để nói về các nền văn hoá khác và 

cách làm việc ở các nơi chỗ toàn cầu. Tuy nhiên, điều quan 

trọng với bạn là cải thiện tri thức của bạn về toàn cầu hoá bằng 
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việc đọc, học nhiều nhất có thể được và đây mới chỉ là bắt đầu. 

(Tôi đề nghị mọi sinh viên nên đọc cuốn sách “Thế giới phẳng” 

của Thomas Friedman như một nhập môn vào toàn cầu hoá.) 

Chung cuộc, nhiều người trong các bạn sẽ làm việc ở hải ngoại 

hoặc cộng tác với tổ các kĩ sư từ các nước khác và không được 

chuẩn bị, bạn có thể không thành công. 

Toàn cầu hoá không phải chỉ về làm kinh doanh ở hải 

ngoại mà còn về thu nhận kĩ năng ở bất kì chỗ nào cần thiết. 

Nhiều công ti bây giờ thuê người làm việc trên toàn cầu, cho 

nên rất có thể là bạn phải du hành tới các nước nào đó để làm 

việc và điều quan trọng là bạn học tiếng nước ngoài. Tôi tận 

tình khuyên rằng mọi kĩ sư phần mềm đều phải thành thạo ít 

nhất một hay hai ngoại ngữ. Với kĩ năng giao tiếp tốt, bạn có 

thể làm việc gần như ở mọi nơi trên thế giới vì các công ti toàn 

cầu trả nhiều hơn cho các công nhân linh động và có thể du 

hành dễ dàng. Vài năm trước, tôi đã làm việc với một tổ ở châu 

Âu cho nên tôi phải học tiếng Pháp và tiếng Đức mặc dầu 

nhiều người trong số họ có nói tiếng Anh nhưng ngôn ngữ khác 

đã giúp rất nhiều cho tôi trong thảo luận với họ bằng tiếng mẹ 

đẻ của họ. Bây giờ tôi có nhiều dự án ở châu Á, tôi cũng học 

tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc. Vì tôi nói nhiều thứ tiếng, tôi 

có nhiều cơ hội hơn để du hành và được giao nhiều việc quốc 

tế mà người khác không thể có được vì họ không biết ngoại 

ngữ. 

Khi các bạn tiến lên trong nghề nghiệp của mình, vấn đề 

mà bạn đối diện sẽ phức tạp hơn nhiều so với điều bạn học 

trong nhà trường. Là kĩ sư phần mềm, bạn phải rút ra nhiều tri 

thức kĩ thuật và phi kĩ thuật để giải quyết chúng. Ở trường, sinh 

viên bao giờ cũng làm việc bên trong các ràng buộc lịch biểu 

hàn lâm và thời gian trên lớp cho nên các bài tập và bài kiểm 

tra được thiết kế để được giải theo cách làm trong vài giờ hay 

vài ngày và do đó không thể chứa nhiều phức tạp như bạn phải 

giải quyết trong công nghiệp. Tôi gợi ý rằng bạn mở rộng tri 

thức của mình qua nhiều khu vực nhất có thể được đi. Đại học 
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Carnegie Mellon là duy nhất vì nó bao giờ cũng cho sinh viên 

kinh nghiệm trong khu vực này qua các kịch bản và học qua 

việc làm bài tập và những công việc này yêu cầu loại tư duy sẽ 

giúp hữu hiệu cho bạn trong công nghiệp. 

Tất nhiên, không ai biết mọi thứ cho nên khi bạn gặp 

phải vấn đề khác với điều bạn đã được dạy, bạn có cơ hội học 

những điều mới bởi vì nó buộc bạn phải đánh giá lại, học sự 

kiện mới, ý niệm mới và có lẽ thậm chí làm thay đổi cách bạn 

giải quyết vấn đề. Đó là điều học cả đời tất cả là gì; bạn bao 

giờ cũng học những điều mới và phải không bao giờ dừng học, 

dù bạn già đến đâu. Vì đại học cho phép sinh viên bắt đầu cái 

gì đó mới vào từng học kì hay từng niên khoá và bạn có thể 

quên điều bạn đã học trước đây nhưng đừng bao giờ quên cách 

bạn học chúng. “Cách học” là rất quan trọng và bạn phải giữ 

thói quen liên tục học bởi vì công nghệ bao giờ cũng thay đổi. 

Trong đại học, bài tập trong lớp học được cấu trúc để cho 

phép bản thân bạn làm việc nhưng trong công nghiệp bạn 

không thể hoàn thành được chỉ bằng nỗ lực của bản thân mình. 

Bạn sẽ cần làm việc trong tổ để đi tới giải pháp khả dĩ tốt nhất. 

Nhiều kĩ sư phần mềm hiểu giá trị của việc họ nhưng chưa 

đánh giá đúng giá trị của chia sẻ thông tin giữa những người có 

mối quan tâm chung. Phải mất thời gian và nỗ lực để làm việc 

cùng nhau như một tổ, học lẫn nhau, chia sẻ thông tin với nhau 

nhưng nếu bạn dồn nỗ lực vào, bạn sẽ thu hoạch được phần 

thưởng về cuối. Mặc dầu đại học tạo ra cách làm việc tổ trong 

các sinh viên, điều thúc đẩy thảo luận để giải quyết vấn đề, 

nhưng điều đó thường được tiến hành giữa những người trong 

cùng lĩnh vực nghiên cứu. Tuy nhiên, trong công việc thực, tổ 

có thể bao gồm những người có các kĩ năng khác nhau trrong 

các khu vực kĩ thuật khác nhau. Làm việc với những người 

khác nhau với các nhu cầu xung đột vừa là kích động và là 

thách thức nhưng bạn phải học cách vận hành tốt trong nó. 

Chẳng hạn, người thiết kế phần cứng muốn xây dựng thiết bị 

nào đó, người kĩ sư phần mềm ưa thích viết một ứng dụng thay 
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cho cái đó, và người quản lí kinh doanh muốn cái gì đó nhanh 

và rẻ, còn người quản lí tài chính nói hệ thống quá phức tạp và 

quá tốn kém. Làm sao bạn đạt tới thoả thuận với một nhóm như 

thế? Đó là lí do tại sao bạn cần học nhiều hơn và bạn sẽ tiến bộ 

khi bạn học bởi vì cuộc sống là về học những điều mới. 

Là kĩ sư chuyên nghiệp, bạn sẽ phải làm tài liệu công 

việc của bạn trong các báo cáo, tài liệu thiết kế và emails. Bạn 

sẽ phải làm việc trình bày và thảo luận mọi thứ với thành viên 

tổ, hay người quản lí và khách hàng, v.v. Bạn phải giỏi trong 

đọc, viết, trao đổi và nếu bạn KHÔNG giỏi thì điều đó sẽ ngăn 

cản bạn không tiến lên được trong nghề nghiệp của mình. 

Người thành công phải có mức nghị lực cao và nhiệt tình với 

công việc của mình. Họ phải có khả năng động viên người 

khác hướng tới các mục đích chung. Họ phải ra quyết định 

mạnh bạo và chuyển giao theo lời hứa của mình. Đây là những 

kĩ năng tới cùng kinh nghiệm và học tập cho nên bạn học khi 

bạn tiến bộ trong nghề nghiệp của mình, bạn sẽ phạm phải sai 

lầm nhưng chừng nào bạn còn học, mọi sai lầm đều là bài học 

tốt để cho bạn không sợ phạm phải sai lầm. Chìa khoá là điều 

bạn đã học được từ đó. 

  

 

Lời khuyên cho năm mới -2 

Khi các bạn tiến bộ trong nghề nghiệp chuyên môn, bạn 

cần nghĩ về đại học và các giáo sư của mình. Bạn mang nợ lớn 

với đại học và các giáo sư của bạn, những người nuôi dưỡng 

bạn và dạy bạn nền tảng kĩ thuật. Hãy hỗ trợ cho đại học của 

bạn bằng việc thỉnh thoảng về thăm trường để giữ liên hệ với 

khoa, nói chuyện với sinh viên, cho họ một số kinh nghiệm bạn 

đã thu được, khuyến khích họ tìm kiếm nghề nghiệp như bạn. 

Cả bạn và các sinh viên sẽ tìm ra được phần thưởng cá nhân 
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này. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy điều đó giúp cho đại học 

của bạn và sinh viên được thoả mãn còn nhiều hơn bạn có thể 

tưởng tượng, tôi đoan chắc vậy. 

Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà nhiều người phạm 

phải trong đời chuyên nghiệp của họ là nghĩ rằng ‘tốt nghiệp’ 

đại học nghĩa là giáo dục ‘chấm dứt’. Từ ‘tốt nghiệp’ không có 

nghĩa chấm dứt mà là bắt đầu của một chương mới trong cuộc 

sống. Đó là cách bạn phải kiểm điểm lại cam kết học tập của 

mình. Người kĩ sư thành công bao giờ cũng chấp nhận thái độ 

học cả đời. Ngày nay với tiến bộ của công nghệ, có nhiều cơ 

hội học tập sẵn có cho bạn tới mức không có cớ gì để không 

tiếp tục học. Những cơ hội này bao gồm các chương trình đào 

tạo ở công ti, các môn học trực tuyến, thông tin trực tuyến về 

các khu vực kĩ thuật, các website, blogs, hội hảo, xemina, v.v. 

Là nhà chuyên môn, bạn cần tham gia tích cực vào những công 

nghệ này để trưởng thành và học tập. Bạn cần gặp gỡ và học 

hỏi từ các kĩ sư, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục có kĩ năng cao 

khác bằng việc tham dự các xemina, hội nghị. Bạn sẽ có cơ hội 

trình bày công trình riêng của mình hay để nó được xuất bản ở 

các tạp chí kĩ thuật. Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ có khả năng 

đền đáp lại bằng việc giúp các kĩ sư khác. Chắc chắn việc tham 

dự các hội nghị, xemina chính, đặc biệt ở nước ngoài, sẽ có thể 

là khó khăn. Ngân sách đi lại, thời gian bỏ việc có thể giới hạn 

cơ hội của bạn nhưng bạn phải dành ra cho chúng bởi vì cơ hội 

của bạn sẽ tới. 

Khi bạn thành công trong nghề nghiệp của mình, bạn cần 

nghĩ về gia đình mình và xã hội mình. Bạn mang nợ rất nhiều 

với cha mẹ và họ hàng, những người chăm nom tới bạn và hỗ 

trợ bạn qua nhiều năm. Ngày nay nhiều thanh niên tập trung 

quá đáng vào bản thân họ và quên mất gốc rễ và văn hoá của 

mình. Đây là sai lầm lớn vì điều bạn học, về kĩ thuật hay khoa 

học, sẽ thay đổi trong vài năm nhưng giá trị truyền thống như 

đạo làm con, sự kính trọng, lòng biết ơn, sự trung thành, nhân 

đạo và trách nhiệm đã tồn tại trong hàng nghìn năm không bao 
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giờ thay đổi. Bạn phải chăm sóc bố mẹ mình; bạn phải chăm 

nom gia đình mình như họ đã từng chăm sóc bạn. Không phải 

bởi vì việc đó là việc tốt hay việc đạo đức mà đó là trách nhiệm. 

Bạn mang nợ nhiều với xã hội và khi bạn làm việc, bạn phải 

hiểu sự trung thực, luân lí và đạo đức. Xã hội tiến bộ là xã hội 

mà mọi người tiến hành kinh doanh với sự chính trực, và như 

một đơn vị bên trong nó bạn phải đóng góp cho nó bằng tính 

chính trực nhất của mình. 

Một điều chung mà tôi hay nghe từ các kĩ sư trẻ là, “Mục 

đích của tôi là người quản lí.” Điều đó là tốt nhưng bạn phải 

được chuẩn bị, là người quản lí KHÔNG phải là về cái danh 

hiệu mà là về trách nhiệm. Các kĩ sư cần nhận ra rằng người 

quản lí tốt là ai đó có kinh nghiệm và được đào tạo cho nên 

khuyến nghị của tôi là hội tụ vào việc mở rộng kĩ năng của bạn, 

lấy đào tạo thêm và học những điều mới. Là người quản lí tốt 

bạn cần nhiều điều hơn chỉ là kĩ năng kĩ thuật, bạn cũng cần kĩ 

năng nghiệp vụ, kĩ năng lãnh đạo và kĩ năng trao đổi và bạn sẽ 

phải có tính dự ứng trong quản lí nghề nghiệp của bạn để thành 

công. Trước khi là người quản lí, bạn cần hỗ trợ cho người 

quản lí trước hết, bởi vì bất kì người quản lí giỏi nào cũng đều 

muốn giúp bạn thành công, và đến lượt mình cũng bạn nên làm 

việc để làm cho người đó thành ông. Nhớ rằng người quản lí 

của bạn có thể đề nghị đề bạt bạn, xác định lương của bạn, 

đánh giá hiệu năng của bạn, và phân công cho bạn vào các 

công việc dự án. Do đó, việc hỗ trợ cho người quản lí của bạn 

là cách chắc chắn để nâng cao nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn 

không kính trọng người quản lí hay nếu bạn cảm thấy không 

thoải mái với người đó, hãy đổi sang việc làm khác. Nhưng 

nhớ lỗi có thể là ở bên trong bạn, cho nên hãy xem xét lại phản 

ứng và động cơ của bạn một cách cẩn thận. Có lẽ một sự tự suy 

nghĩ thực sự hay điều chỉnh thái độ về phần bạn là cần thiết. 

Mặc dầu không có công thức thần sẽ đảm bảo cho thành 

công của bạn trong nghề kĩ nghệ phần mềm, tôi nghĩ có những 

hành động xác định bạn có thể làm mà sẽ làm tăng đáng kể xác 
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suất thành công của bạn. Tôi đã viết chúng ra trong blog của tôi 

và gợi ý rằng bạn nên để thời gian để kiểm điểm chúng và thảo 

luận chúng với bạn bè mình rồi đưa chúng vào trong thực hành 

nghề nghiệp của bạn. Điều quan trọng cần hiểu là khi tới lúc 

đánh giá bạn, người quản lí của bạn sẽ tìm ba yếu tố này. 

Tri thức kĩ thuật và kĩ năng kĩ nghệ. Mức độ rộng và sâu 

của tri thức và hiểu biết kĩ thuật của bạn và bạn áp dụng những 

điều này tốt đến đâu để cung cấp các ý tưởng và giải pháp sáng 

tạo để hỗ trợ cho nỗ lực nghiệp vụ? 

Tình thần làm việc tổ và quyền lãnh đạo. Bạn duy trì mối 

quan hệ tổ linh hoạt và hiệu quả thế nào trong việc hoàn thành 

các mục tiêu của tổ chức? Bạn trao đổi và lãnh đạo hiệu quả 

thế nào? 

Thực thi và năng suất. Bạn áp dụng tri thức, hiểu biết, 

đánh giá và sáng kiến thế nào qua nhiều bộ môn trong lập kế 

hoạch và thực hiện các chương trình để cho khách hàng của 

bạn có được kết quả đúng lúc và theo cách hiệu quả? 

Tôi chúc bạn thành công rực rỡ trong nghề nghiệp của 

mình và chúc mừng năm mới. 

  

 

Điều người mới tốt nghiệp cần biết 

Theo một điều tra công nghiệp toàn cầu năm 2012, nhiều 

người tốt nghiệp đại học có thể không sẵn sàng cho thế giới 

làm việc như họ tưởng họ vậy. Cuộc điều tra này thấy rằng 

55% người tốt nghiệp đang xin việc làm chỉ là “bằng cách nào 

đó″ được chuẩn bị cho thành công nhưng 42% người tốt nghiệp 

“không được chuẩn bị chút nào.” Phàn nàn then chốt là đa số 

sinh viên chỉ biết điều họ được dạy trong trường mà không biết 

gì hơn. Một người điều hành cấp cao nói: “Nếu họ không đọc 
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thêm và biết thêm về thế giới làm việc, họ có thể không đi rất 

xa. Ngày nay, toàn thế giới đang thay đổi vì mọi thứ được kết 

nối nhưng gần một nửa số họ chẳng biết gì về điều này. Hoặc 

họ ngây thơ hoặc họ chỉ không chăm nom. Không có tri thức 

về thế giới đang thay đổi này và cách thức doanh nghiệp được 

tiến hành, họ sẽ không bao giờ tiến lên qua mức việc làm tập 

sự.” 

Theo cuộc điều tra này, phần lớn các công ti đều mong 

đợi sinh viên có tri thức rộng về thị trường thế giới (xếp hạng 

số 1); xu hướng công nghệ (xếp hạng số 2) xu hướng doanh 

nghiệp (xếp hạng số 3) nhưng phần lớn sinh viên không có ý 

tưởng nào về điều gì đang xảy ra bên ngoài thế giới hàn lâm 

của họ hay nước của họ. Mặc dầu có việc lan rộng của Internet 

và phương tiện xã hội, phần lớn sinh viên không chú ý mấy tới 

các biến cố toàn thế giới, xu hướng thị trường toàn cầu, hay xu 

hướng doanh nghiệp mà chỉ đọc về xu hướng thời trang, ngôi 

sao điện ảnh, và các vụ bê bối của họ hay các tin đồn. Một cố 

vấn nhà trường than: “Sinh viên quan tâm tới những kiểu tin 

này vì đấy là điều bạn bè họ nói tới ở trong trường. Với họ truy 

nhập vào internet và dùng phương tiện xã hội giống như ‘tán 

chuyện’ vì nhiều người không biết cách dùng chúng để tận 

dụng ưu thế của chúng. Họ bị che mắt bởi quảng cáo sản phẩm 

và tiếp thị phong cách sống. Sinh viên trẻ KHÔNG được 

hướng dẫn đúng để dùng Internet và biến chúng thành tri thức 

hữu dụng.” 

Cuộc điều tra này cũng liệt kê các kĩ năng mà người tốt 

nghiệp phải có. Điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề (xếp 

hạng số 1), cộng tác (xếp hạng số 2), tư duy phê phán (xếp 

hạng số 3), trao đổi (xếp hạng số 4), và kĩ năng viết thuyết 

phục (xếp hạng số 5). Một quan chức điều hành cấp cao nói: 

“Các công ti cần người có thể thu thập, tổng hợp thông tin và 

áp dụng nó để giải quyết vấn đề doanh nghiệp. Chúng tôi 

không thuê người mới tốt nghiệp mà không có năng lực đó. 

Một mình kĩ năng kĩ thuật là không đủ để thăng tiến trong nghề 
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nghiệp của họ. Ngày nay chúng tôi mong đợi mọi người tốt 

nghiệp đọc nhiều hơn và có tri thức thấu đáo về điều đang diễn 

ra trên thế giới. Họ phải hiểu xu hướng công nghiệp cũng như 

xu hướng doanh nghiệp để ra quyết định tốt. Điều đó có nghĩa 

là họ phải đọc nhiều nhất có thể được.” 

Cuộc điều tra này phản ánh chiều hướng mới cho việc 

thuê người mới vào nghề. Không lâu trước đây, những người 

mới tốt nghiệp có thể dễ dàng gia nhập công ti với hiểu biết 

rằng nhiều kĩ năng như xu hướng thị trường, thị trường toàn 

cầu, giải quyết vấn đề và tư duy phê phán là được học trong 

công việc và phát triển qua thời gian. Bây giờ, các công ti 

muốn người tốt nghiệp xin việc làm phải tới có sẵn những năng 

lực này. Đa số cuộc phỏng vấn việc làm sẽ có câu hỏi bao quát 

những yêu cầu này. Cách doanh nghiệp đáp ứng cho thay đổi 

toàn cầu đã tăng tốc tới điểm mà những mong đợi là cao hơn 

trong quá khứ vì bây giờ nhiều người tốt nghiệp đang cạnh 

tranh về các vị trí mở ra ít hơn. Ngày nay phần lớn các công ti 

không giới hạn việc thuê người của họ ở một nước mà họ đang 

thuê người từ đội ngũ bao la những người tốt nghiệp từ nhiều 

nước cho nên cạnh tranh là dữ dội. 

Và đó là lỗi của ai nếu phần lớn người tốt nghiệp đại học 

không có được điều được coi là thành công? Cuộc điều tra 

công nghiệp cho niềm tin áp đảo rằng hàn lâm đã không giữ 

cùng nhịp được với thay đổi trong thế giới doanh nghiệp và 

hơn ba phần tư (77%) số công ti đổ lỗi cho các trường về việc 

thiếu sẵn sàng của người mới tốt nghiệp. Một quan chức điều 

hành nói: “Nếu trường không dạy sinh viên có tri thức rộng 

hơn về điều đang xảy ra, chúng ta không nên thuê sinh viên từ 

các trường đó. Có nhiều người tốt nghiệp thông thái mà chúng 

ta có thể lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới. Sinh viên phải hiểu 

rằng thị trường đã thay đổi và nếu họ không đọc nhiều hơn, 

biết nhiều hơn và có được điều chúng tôi cần, họ có thể mong 

đợi ở mãi trong thất nghiệp trong thời gian dài.” 



 

 147 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên tốt nghiệp 

Trong vài tuần qua, tôi đã nhận được nhiều thư từ các 

sinh viên nói tương tự với điều này: “Tôi sắp tốt nghiệp bằng 

đại học tháng này và đi tìm việc nhưng rất ít công ti thuê người, 

và các công ti thuê người lại không quan tâm tới sinh viên mới 

tốt nghiệp. Tất cả họ đều muốn sinh viên có ít nhất hai năm 

kinh nghiệm. Sinh viên có thể kiếm loại kinh nghiệm đó ở đâu 

được?” 

Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm tổn hại cho nhiều 

người kể cả sinh viên sắp tốt nghiệp. Tháng trước khi tôi ở Bắc 

Kinh, có người đã nói với tôi rằng có 8 triệu sinh viên mới tốt 

nghiệp không thể kiếm được việc và việc tuyển sinh vào các 

năm tới trong các đại học Trung Quốc đã sụt giảm khá lớn. 

Tình huống này cũng đúng ở nhiều nước, đặc biệt là ở Mĩ và 

châu Âu nơi cuộc khủng hoảng đã thực sự tác động tới. Tuy 

nhiên, khi tôi nhìn kĩ hơn vào những dữ liệu này, tôi thấy rằng 

có một số sự kiện đáng quan tâm. Thứ nhất, nhiều công ti 

không thuê người bởi vì họ không có tiền chứ không phải vì họ 

không cần người cho nên khi tình huống được tốt hơn, họ sẽ 

bắt đầu lại thuê người. Thứ hai, hầu hết mọi sinh viên, những 

người chiếm đa số ở lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh 

doanh, thương mại toàn cầu sẽ gặp vấn đề tìm việc bởi vì cung 

đã vượt quá cầu. Thứ ba, có những việc sẵn có trong một số 

miền nhưng không thể tìm được đủ người: Y tế, Chăm sóc sức 

khoẻ và Công nghiệp Phần mềm. Bằng chứng là nhiều nước 

vẫn đang có vấn đề thuê người có phẩm chất cao trong những 

lĩnh vực này. Mĩ và châu Âu không thể thuê được đủ bác sĩ và 

y tá cho các bệnh viện của họ và phải “nhập khẩu” hàng trăm 

nghìn y tá từ Philippines và Ấn Độ để đáp ứng những nhu cầu 
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này. Công nghiệp phần mềm ở Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang 

thuê các kĩ sư phần mềm, mặc cho khủng hoảng. 

Về toàn thể, đó thực sự là qui luật cung cầu và tuỳ bạn 

xác định tương lai của mình bằng việc tuân theo qui luật này: 

Bạn cần nghĩ tới bản thân mình là một người có kĩ năng và tri 

thức nào đó. Hoặc bạn có kĩ năng mà công ti muốn thuê hoặc 

bạn không có. Nếu bạn muốn thuyết phục người sử dụng lao 

động thuê bạn, bạn cần nghĩ về kĩ năng của mình và hỏi: “Mình 

có những kĩ năng mà họ cần hay không?” 

Vài năm trước, “kĩ năng nóng” là Tài chính, Ngân hàng, 

Kinh doanh và Thương mại toàn cầu cho nên sinh viên đăng 

tuyển vào các lĩnh vực này theo số lớn nhưng không ai tiên 

đoán được về cuộc khủng hoảng tài chính này. Ngày nay cầu 

đã thay đổi và cung có hơn nửa triệu người trong những lĩnh 

vực này, những người không thể tìm được việc làm. 

Ngày nay, “kĩ năng nóng” là Y tế, Chăm sóc sức khoẻ, và 

Phần mềm. Dựa trên nghiên cứu của tôi thì các lĩnh vực này 

hiện thời không có đủ người và việc tuyển sinh vào đại học vẫn 

thấp so với nhu cầu toàn cầu. Cho nên lời khuyên của tôi cho 

sinh viên mới là xem xét những lĩnh vực học tập này nếu bạn 

muốn có việc tốt khi bạn tốt nghiệp. Với những sinh viên sắp 

tốt nghiệp năm nay, bạn có thể học thêm các khoá huấn luyện 

ngắn hạn phụ thêm trong các “kĩ năng nóng” để tạo cơ hội tốt 

hơn cho tìm việc. Trong cuộc khủng hoảng này, nơi mà các cơ 

hội việc làm bị giới hạn, bạn phải được chuẩn bị cho thời gian 

tốt hơn sắp tới. Không có lí do gì để cay đắng hay thất vọng 

bởi vì học thêm khoá huấn luyện phụ để cải tiến kĩ năng của 

bạn là một quyết định tốt. Cuộc sống là về học tập và cải tiến 

và học cả đời là sự kiện của cuộc sống. Đừng coi bằng cấp là 

mục đích mà nó chỉ là cột mốc trong cuộc hành trình của bạn 

vào cuộc sống với nhiều cột mốc cần đạt tới. Bạn sẽ cần nhiều 

kiên trì và kiên nhẫn trong cuộc hành trình này bởi vì ngay cả 

có bản đồ tốt nhất đi nữa, cuộc hành trình của bạn có thể thay 
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đổi do những nhân tố bất ngờ khác. Chừng nào bạn vẫn còn 

học và tiến lên trước, bạn sẽ đạt tới cột mốc khác cho nên hãy 

tận hưởng cuộc hành trình của mình bởi vì cuộc sống là cuộc 

hành trình chứ không phải là đích tới. 

Chúc bạn may mắn. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên khoa học máy tính 

Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ nhất về 

khoa học máy tính, em bị lẫn lộn bởi vài ngôn ngữ lập trình. 

Bạn em bảo em rằng em nên học PHP và Java. Trường em chỉ 

dạy Java. Em nên học ngôn ngữ nào bây giờ? Em có nên theo 

học thêm lớp đào tạo đặc biệt về các ngôn ngữ khác không? 

Xin thầy lời khuyên.” 

  

Đáp: Tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần trước rồi. Xin 

đọc lại các câu trả lời trước vì mỗi năm, tôi thường nhận được 

vài câu hỏi về ngôn ngữ lập trình. Sự kiện là các ngôn ngữ nào 

đó là hiện thời “nóng” không nên ảnh hưởng tới mục đích học 

tập dài hạn của bạn. Ngôn ngữ tới rồi đi, ở lại lâu hơn chút ít 

nhưng cuối cùng chúng sẽ bị thay thế khi công nghệ thay đổi. 

Đừng lẫn lộn giữa các ngôn ngữ lập trình với các khái niệm 

nền tảng mà bạn đang học trong trường bây giờ. Chúng là nền 

tảng nơi bạn sẽ xây dựng nghề nghiệp của bạn trên đó. 

Là sinh viên khoa học máy tính năm thứ nhất, bạn sẽ học 

các ngôn ngữ lập trình như C++ hay Java bởi vì chúng là phổ 

biến bây giờ. Một khi bạn học một ngôn ngữ rồi, rất dễ dàng để 

học ngôn ngữ khác và bạn không cần đào tạo đặc biệt. Là sinh 

viên đại học, bạn sẽ được dạy cho các khái niệm nền tảng về 

lập trình như hướng đối tượng, hàm hay thủ tục v.v. Bạn phải 
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hiểu những khái niệm, hình mẫu, cấu trúc dữ liệu và logic nào 

đó vì chúng sẽ cho bạn nền tảng mạnh để làm việc với bất kì 

ngôn ngữ tương lai nào. Bạn cần biết về vòng đời phát triển 

như thác đổ, mau lẹ agile, xoáy ốc v.v. Bạn cũng cần biết về 

những cách tiếp cận phát triển nào đó như cấu trúc, scrum, lập 

trình cực đoan, lập trình song song v.v. 

Tôi tin sinh viên cần biết ngôn ngữ cơ bản C hay C++ vì 

nó là nền tảng. Nó sẽ giúp bạn biết nhiều hơn về mối quan hệ 

giữa phần cứng và phần mềm như sử dụng bộ nhớ v.v. Ngày 

nay, nhiều ứng dụng trong môi trường Web yêu cầu Java, C# 

và Dot.Net. Có nhiều ngôn ngữ mới hơn như Python, Ruby, 

Ajax, PHP, JS, CSS (nếu bạn thích chọc ngoáy) nhưng nếu bạn 

đã biết C++ hay Java thì bạn có thể học các ngôn ngữ này trong 

vài tuần. 

Để là người lập trình giỏi hơn, xin nhớ rằng vấn đề không 

phải là về nhiều ngôn ngữ bạn biết mà là cách bạn viết mã. Bạn 

phải học về “viết mã an ninh” bằng việc đưa an ninh vào đầu 

tiên khi viết mã. Nếu bạn dùng cơ sở dữ liệu, học cách tránh 

việc nhồi lệnh SQL. Nếu bạn chấp nhận cái vào của người 

dùng, học cách tránh bị tràn bộ đệm. Vì không ai làm việc một 

mình thêm nữa, bạn phải phát triển cách viết mã sạch và bảo trì 

được. Phải chắc rằng bạn có lời chú thích, tên biến viết rõ để 

người khác có thể hiểu được logic của bạn khi họ kiểm điểm 

hay bảo trì mã của bạn. 

Nếu bạn thích làm việc trong môi trường phát triển web, 

bạn cần biết rõ Java, C#, Dot.Net và JavaScript. Ngày nay 

dường như có thể Ruby và Python đang thay thế PHP cho web. 

Nếu bạn thích môi trường nền di động, phải chắc rằng bạn học 

về iOS, Java, Objective C cho Apple và Java và JavaScript cho 

Android. Khu vực nóng khác là Web 2.0 yêu cầu kĩ năng 

trong Adobe Flex, JavaScript, Adobe Flash, AJAX và 

JavaScript Object Notation. 
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Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, xin hội tụ vào “kĩ năng mềm” 

như lắng nghe, trao đổi, làm việc tổ, cộng tác, và nếu có thể thì 

lấy một hay hai môn doanh nghiệp phụ. Ngày nay các công ti 

sẽ tìm kiếm người tốt nghiệp máy tính hiểu được doanh nghiệp 

và có thể thảo luận, trao đổi các vấn đề kĩ thuật với người 

doanh nghiệp và khách hàng. Nhiều công ti toàn cầu cũng yêu 

cầu ít nhất một ngoại ngữ (ưa chuộng là tiếng Anh), tri thức về 

tài chính, kĩ năng lãnh đạo và tri thức nào đó về toàn cầu hoá. 

Nhiều sinh viên khoa học máy tính tin rằng “Máy tính là tất cả 

về kĩ năng kĩ thuật, KHÔNG phải vậy đâu.” Để xây dựng nghề 

nghiệp trong lĩnh vực này, bạn cần nhiều hơn chỉ là kĩ năng kĩ 

thuật. Bạn phải trao đổi tốt cả bằng miệng và bằng viết. Trong 

thế giới toàn cầu hoá này, bạn cần kĩ năng nào đó có thể giúp 

bạn cạnh tranh, thích nghi với những điều kiện thị trường thay 

đổi nhanh chóng. Bạn phải học nhiều hơn là ngôn ngữ lập trình 

để sống còn vì chúng ta không còn trong thế kỉ 20 mà trong thế 

kỉ 21 hay thời đại tri thức, nơi tri thức rộng và kĩ năng sâu là 

được cần tới. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên phần mềm 

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ hai 

trong chương trình Kĩ nghệ phần mềm. Chương trình này có 

nhiều tài liệu hơn so với các chương trình khác và em cảm thấy 

kiệt sức. Em cũng lo lắng nhiều về bài tập ở nhà và tài liệu đọc 

thêm. Em cảm thấy không chắc về quyết định của em vì 

chương trình này yêu cầu nhiều thời gian học thế. Em có cảm 

giác này năm ngoái nhưng hi vọng rằng nó sẽ qua trong năm 

thứ hai nhưng hôm nay em vẫn có cùng cảm giác của việc bị 

tràn ngập. Em không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.” 
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Đáp: Bạn không một mình vì phần lớn sinh viên phần 

mềm cũng có cùng cảm giác về việc bị tràn ngập khi họ học 

một lĩnh vực thay đổi nhanh như Kĩ nghệ phần mềm hay Quản 

lí hệ thông tin. Vì nhiều công nghệ đang được tạo ra, nhiều 

điều họ phải biết bây giờ và sinh viên thường bị tràn ngập. Vài 

năm trước, việc biết cách viết mã và tiến hành kiểm thử phần 

mềm đã là đủ để có được việc làm nhưng ngày nay những kĩ 

năng này là KHÔNG đủ vì công nghiệp phần mềm yêu cầu 

nhiều hơn. Với các nền di động, tính toán mây, dữ liệu lớn và 

máy tính nhanh hơn, nhiều điều hơn sẽ được thêm vào và nhiều 

kĩ năng sẽ được cần tới. 

May mắn, sinh viên đại học ngày nay không giống hệt 

sinh viên mười năm trước đây. Nhiều người đã quen thuộc với 

điện thoại thông minh, laptops, máy tính bảng và Internet. Do 

đó họ được chuẩn bị tốt hơn các thế hệ trước trong việc thu 

nhận tri thức. Để thành công điều quan trọng đối với sinh viên 

phần mềm là thay đổi thói quen học tập của họ và chuẩn bị cho 

bản thân họ để tích hợp các công nghệ mới này; bằng không họ 

có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. 

Sinh viên phần mềm phải hiểu toàn thể vòng đời phát 

triển phần mềm thật chi tiết, từ quan niệm sớm tới bảo trì hệ 

thống. Họ phải có tri thức về nhiều phương pháp và công cụ 

phần mềm. Họ phải có cả kĩ năng quản lí và kĩ năng mềm và 

họ phải học tất cả những điều này khi họ còn trong trường. 

Hơn thế nữa, sinh viên hội tụ vào nghề nghiệp phải KHÔNG 

phụ thuộc vào trường để cung cấp cho họ tri thức cần thiết vì 

phần lớn các đại học đều KHÔNG có khả năng bắt kịp với nhu 

cầu của công nghiệp. Sinh viên hội tụ vào nghề nghiệp phải lấp 

vào tri thức của họ bằng việc đọc thêm và học theo cách riêng 

của họ. Điều quan trọng với họ là học đào tạo thêm từ các môn 

trực tuyến để mở rộng tri thức của họ và theo đuổi việc làm 

mùa hè trong công nghiệp để thu được kinh nghiệm. Đó là 

nhiều việc yêu cầu với sinh viên đại học và đó là lí do tại sao 

nhiều người cảm thấy bị tràn ngập. 
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Để thành công trong thế giới thay đổi nhanh này, họ phải 

thay đổi thói quen học tập. Học chăm chỉ KHÔNG đủ nhưng 

họ phải học tinh khôn. Họ phải được chuẩn bị bằng việc đọc tài 

liệu trước khi lên lớp để cho họ có thể dùng thời gian trên lớp 

cho thảo luận và học thêm. Họ phải học cách tổ chức và quản lí 

thời gian của họ một cách hiệu quả. Họ phải học cách áp dụng 

khái niệm để giải quyết vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ vài công 

thức hay phương trình. Họ phải tích cực trong việc học bằng 

cách đọc nhiều về xu hướng kĩ thuật. Những điều này không dễ 

vì phần lớn sinh viên không quen với kiểu học này nhưng họ 

phải vượt qua những thách thức này để thành công. Chỉ bằng 

cách như vậy họ mới có thể xây dựng nền tảng nghề nghiệp 

vững chắc và sẵn sàng mở cánh cửa cơ hội. 

Là một sinh viên kĩ nghệ phần mềm, bạn đã chọn lĩnh 

vực học tập tốt nhất, một trong những lĩnh vực có nhu cầu cao 

nhất, lương cao nhất, và tiềm năng phát triển cao nhất. Bạn đã 

ra quyết định đúng nhưng bạn phải vượt qua cảm giác không 

thoải mái hay bị tràn ngập để thích ứng với cảm giác mới về 

học cả đời. Vài năm nữa kể từ giờ, sau khi tốt nghiệp bạn sẽ 

thấy khác biệt trong điều bạn có thể làm. Bạn có tương lai sáng 

lạn cho nên bạn phải học kiên nhẫn  trong nỗ lực của bạn theo 

đuổi mục đích giáo dục của bạn. Đừng để bất kì ai thuyết phục 

bạn thay đổi tiến trình của bạn. Chỉ trong vài năm, bạn sẽ thấy 

khác biệt và trong tương lai bạn sẽ nhìn lại và hạnh phúc với 

chọn lựa của bạn. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình tại sao các sinh viên 

có bằng cử nhân trong các lĩnh vực khác chỉ làm được một nửa 

số lương của sinh viên có bằng cử nhân trong khoa học máy 

tính, kĩ nghệ phần mềm hay quản lí hệ thông tin không? Theo 

một báo cáo công nghiệp, lương trung bình một người tốt 

nghiệp phần mềm có bằng cử nhân là $85,000 tới $95,000 một 

năm (dữ liệu năm 2011) trong khi các sinh viên khác trong 

kinh doanh, kế toán hay kiến trúc chỉ làm được $55,000 tới 

$65,000 một năm (dữ liệu năm 2011). Bạn có bao giờ hỏi tại 
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sao nhiều người tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc 

làm sau khi tốt nghiệp không? Nhiều sinh viên đại học thường 

chọn lĩnh vực dễ dàng, cái gì đó mà họ không phải học tập rất 

chăm chỉ để cho họ có thể tận hưởng thời gian ở đại học của họ 

nhưng họ không biết rằng họ phải tranh giành tìm việc sau khi 

tốt nghiệp. Bạn đã bao giờ hỏi tại sao có thiếu hụt công nhân có 

kĩ năng tính toán trên thế giới không? Bởi vì nhiều sinh viên từ 

bỏ khi họ không thể vượt qua được thách thức. Bạn có bao giờ 

hỏi tại sao dành cùng khối lượng thời gian ở đại học nhưng một 

số người sẽ làm ra được nhiều tiền hơn và nhận được nhiều đề 

nghị việc làm trong khi những người khác gặp thời khó khăn 

khi tìm việc làm? 

Năm ngoái, một người tốt nghiệp đã giải thích điều này 

trong câu nói đơn giản: “Hoặc bạn làm việc chăm chỉ trong bốn 

năm rồi tận hưởng phần còn lại của đời bạn hoặc bạn tận 

hưởng bốn năm rồi làm việc vất vả để tìm việc làm cho phần 

còn lại của đời bạn. Đó là chọn lựa của bạn.” 

  

 

Lời khuyên về trường sau đại học 

Nhiều người tốt ngiệp đại học chờ đợi vài tháng trước 

hay sau khi tốt nghiệp để xin vào trường sau đại học. Đó là sai 

lầm lớn vì thế thì quá trễ do hạn chót cho nộp đơn vào trường 

sau đại học ở Mĩ điển hình tới hạn vào tháng 12 hay tháng 

giêng. Một số trường bắt đầu chấp nhận các đơn xin học ngay 

từ tháng 11. Nếu bạn muốn vào trường sau đại học, bạn phải 

chuẩn bị đơn xin học vào tháng 9 của năm cuối TRƯỚC KHI 

tốt nghiệp. Phần lớn các đại học đều có websites với mọi chi 

tiết thông tin nhập học cho nên bạn phải đọc chúng cẩn thận và 

được chuẩn bị trước khi nộp đơn xin vào. 
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Vì việc vào trường sau đại học là rất cạnh tranh, bạn nên 

xin sớm, ít nhất là năm tới bẩy trường, để có cơ hội tốt hơn 

được vào. Mẫu đơn xin vào là đơn giản nhưng phần quan trọng 

nhất của đơn là “Phát biểu về mục đích” nơi bạn giải thích tại 

sao bạn muốn vào trường sau đại học và tại sao bạn quan tâm 

tới một khu vực đặc biệt. Đây là phần quan trọng nhất của đơn 

của bạn vì nó được dùng để xác định mối quan tâm của bạn, 

đam mê của bạn, và ý tưởng của bạn về điều bạn muốn làm với 

nghề nghiệp của bạn hay kiểu nghiên cứu nào bạn muốn tiến 

hành. Là thành viên của ban xét tuyển tại Carnegie Mellon, tôi 

đã kiểm hàng trăm nếu không nói là hàng nghìn đơn xin học, 

và tôi có thể nói rằng “Phát biểu mục đích” là một trong các 

yếu tố then chốt để chấp nhận hay bác bỏ một người xin học 

cho nên bạn cần để thời gian viết phần này một cách cẩn thận. 

Bạn nên có cố vấn trường học hay giáo sư, người sẽ viết thư 

giới thiệu cho bạn để đọc kiểm nó và cho bạn lời khuyên. Có 

thể là bạn phải viết lại nó vài lần để làm cho nó đúng. “Phát 

biểu mục đích” của bạn phải giải thích rõ ràng điều bạn muốn 

làm với nghề nghiệp của bạn, kiểu công việc nào mà bạn muốn 

theo đuổi cho tương lai của bạn (Liệu bạn muốn làm nghiên 

cứu hay làm việc trong công nghiệp v.v.). Tất nhiên, một số 

sinh viên có thể chưa biết họ thực sự muốn gì và có vấn đề về 

điều phải viết. Lời khuyên của tôi là nhìn vào các website của 

các khoa mà bạn muốn xin vào và đọc viễn kiến hay phát biểu 

sứ mệnh của chương trình trong lĩnh vực học tập mà bạn đang 

xin vào rồi sửa đổi nó thành phát biểu mục đích của bạn. Bạn 

có thể bắt đầu với vài câu hay đoạn dựa trên viễn kiến hay sứ 

mệnh của chương trình này và soạn thảo nó cho khớp với hồ sơ 

của bạn. Tuy nhiên, ĐỪNG nói về gia đình bạn, quan điểm cá 

nhân của bạn, hay bất kì mối quan tâm không chuyên nghiệp. 

(Bạn nghĩ các thành viên của ban xét tuyển, người phải đọc 

hàng trăm đơn, đang tìm gì ở bạn? Làm sao họ đọc qua các 

phát biểu này và chọn người thực sự nổi bật hay khớp với mối 

quan tâm của họ?). 
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Phần lớn các trường sau đại học đều yêu cầu có hai tới 

bốn thư giới thiệu từ ai đó biết bạn. Điển hình những thư này 

phải tới từ các giáo sư ở trường của bạn hay người quản lí 

trong công ti nơi bạn làm việc. Điều quan trọng là bạn phải có 

được thư từ những người thực sự biết khả năng của bạn và 

nhiệt thành giới thiệu bạn. Thư tốt nhất bao giờ cũng tới từ các 

giáo sư người biết về công việc của bạn và người viết một cách 

thuận lợi về công việc của bạn. Tất nhiên, nếu các giáo sư 

không biết rõ bạn, họ có thể viết những bức thư “làng nhàng” 

mà sẽ không ích gì như tôi đã thấy nhiều bức thư kiểu đó. Lời 

khuyên của tôi là nếu bạn muốn có những bức thư giới thiệu 

tốt  thì bạn nên biết một số giáo sư bằng việc cố gắng tham gia 

vào trong nghiên cứu của họ vì họ sẽ có khả năng viết cái gì đó 

ấn tượng về bạn thay vì cái gì đó mà bất kì ai cũng có thể viết 

được. Có thể có được thư giới thiệu tốt từ các giáo sư dạy lớp 

mà bạn học tốt nếu họ biết đủ rõ bạn để viết ra cái gì đó có 

nghĩa về bạn. Tuy nhiên, đừng gửi thư giới thiệu từ họ hàng 

của bạn, bạn gái hay bạn trai của bạn cho dù họ có thể biết rõ 

bạn vì các kiểu thư này không được coi là thuận lợi. 

Điểm trung bình Grade Point Averages (GPA) là yếu tố 

khác để xác định việc nhập học của bạn nhưng từng trường 

nhìn vào GPA một cách khác nhau. Mặc dầu điểm tốt là quan 

trọng nhưng các thành viên ban xét tuyển thường nhìn kĩ vào 

các môn học liên quan tới chuyên ngành của bạn hay tới lĩnh 

vực bạn đang xin vào thay vì mọi môn học. Một số người sẽ 

coi GPA của bạn trong hai năm cuối là quan trọng hơn và có 

thể bỏ qua các môn mà bạn có ở năm thứ nhất hay năm thứ hai. 

Về toàn thể GPA được dùng nhiều nhất để xác định liệu bạn có 

hoàn thành chương trình sau đại học thành công hay không. 

Điểm 3.0 tới 3.2 (trên thang 4.0) là yêu cầu tối thiểu cho hầu 

hết các trường sau đại học. 

Các kì thi vào trường sau đại học như GRE, GMAT v.v. 

là yếu tố khác được dùng để xác định việc nhập học của bạn. 

Điều quan trọng là bạn lấy các kì thi này sớm TRƯỚC KHI tốt 
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nghiệp bởi vì bạn phải có điểm này trước khi xin vào trường 

sau đại học. Phần lớn các đơn xin vào đều yêu cầu rằng bạn có 

điểm chính thức được gửi tới họ cũng như bạn phải điền các 

điểm vào mẫu đơn. Bạn có thể lấy các chi tiết về kì thi nào 

được yêu cầu từ website hay thông tin quảng cáo của nhà 

trường từ chương trình sau đại học bạn muốn xin vào. 

Nếu bạn là sinh viên nước ngoài, bạn sẽ cần làm chủ tốt 

tiếng Anh bởi vì nó có quan hệ chặt với thành công hàn lâm. 

Phần lớn các chương trình sau đại học đều có yêu cầu điểm 

năng lực tiếng Anh tối thiểu tuỳ theo trường. Về trung bình, 

điểm TOEFL iBT toàn bộ là 95 (với các điểm con không ít hơn 

23) hay điểm IELTS ít nhất là 7.5 là được ưa chuộng. 

Phần lớn các trường kiểm đơn xin học từ tháng 1 tới 

tháng 3 cho nên trước tháng 3, bạn phải có được thư chấp nhận 

hay bác bỏ. Một số chương trình sau đại học có cung cấp học 

bổng, tiền thưởng, hay hỗ trợ tài chính và bạn nên kiểm với 

trường để xem liệu bạn có đủ tư cách nhận chúng hay không. 

(Phần lớn các trường dành cho công dân của họ hay cư dân 

thường trú nhưng một số trường có cấp cho sinh viên nước 

ngoài nữa). Cách khác là đề nghị làm việc trợ giúp kĩ thuật 

(TA) thường là việc làm bán thời mà có thể giúp cho bạn trả 

một phần phí học của trường. Với chương trình thạc sĩ, TA 

thường được cung cấp trong năm thứ hai sau khi bạn đã đạt tới 

mức độ năng lực hàn lâm. Với chương trình tiến sĩ, phần lớn 

các trường cung cấp việc trợ giúp nghiên cứu (RA) hay tiền 

thưởng để trả cho trường của bạn nhưng nó thường bao gồm 

các công việc làm cho một số giáo sư trong thời gian của bạn ở 

đó. Tiền thưởng, học bổng, TA và RA có tính cạnh tranh cho 

nên đừng mong đợi có được chúng một cách tự động vì một số 

sinh viên tin rằng họ có thể có được chúng như một phần của 

việc chấp nhận vào học. Điều quan trọng là ở chỗ bạn nên kiểm 

với trường về những điều này trước khi chấp nhận. 
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Nếu bạn nhận được nhiều đề nghị, bạn nên tìm kiếm lời 

khuyên từ các giáo sư nhà trường. Nhiều sinh viên thường ra 

quyết định về một mình khía cạnh tài chính và điều đó có thể là 

sai lầm. Có khác biệt lớn giữa nhận học bổng từ một trường ít 

tên tuổi hơn và cơ hội học tập ở trường hàng đầu cho dù không 

có hỗ trợ tài chính vì điều đó có thể xác định ra nghề nghiệp 

tương lai của bạn. Lời khuyên của tôi là xem xét cẩn thận mọi 

yếu tố và hỏi lời khuyên từ các giáo sư của bạn hay cố vấn nhà 

trường vì họ có lẽ sẽ có khả năng giúp bạn ra quyết định. Bạn 

cũng nên kiểm về danh tiếng và xếp hạng hàn lâm của trường 

sau đại học như một phần của quá trình quyết định của bạn. 

Tìm ra thêm về chương trình, nghiên cứu của họ cũng như xếp 

hạng có việc làm của sinh viên. Làm ra một danh sách các câu 

hỏi và liên hệ với họ để có được câu trả lời để giúp bạn ra 

quyết định. Nếu có thể, tới thăm họ và gặp các giáo sư những 

người sẽ dạy bạn để hiểu thêm về chương trình trước khi ra 

quyết định. Liên hệ với những sinh viên đang học trong 

chương trình để biết thêm và lấy ý kiến của họ trước khi ra 

quyết định. Đó là tương lai của bạn, đó là nghề nghiệp của bạn 

và bạn cần có mọi sự kiện trước khi quyết định. Tất nhiên, các 

trường sau đại học bao giờ cũng muốn bạn ra quyết định vì nếu 

bạn bác bỏ họ, họ sẽ dành chỗ của bạn cho ai đó khác đang xin 

vào. Tuy nhiên, để thời gian của bạn để làm nghiên cứu riêng 

của bạn và biết thêm về trường vì đó là quyết định của bạn và 

quyết định đúng sẽ xác định ra nghề nghiệp tương lai của bạn. 

  

 

Lời khuyên cho sinh viên đi học nước ngoài 

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp năm nay và 

sang Mĩ để tiếp tục việc giáo dục như một sinh viên vào 

chương trình thạc sĩ trong khoa học máy tính. Em đã cố gắng 

cải tiến tiếng Anh của em trước khi em đi nhưng em thất vọng 
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với tiến bộ chậm chạp của em. Em lo nghĩ rằng em có thể 

không học tốt ở trường Mĩ. Thầy có lời khuyên nào cho ai đó 

như em không?” 

  

Đáp: Xin kiên nhẫn với bản thân bạn vì bạn đang cải tiến 

tiếng Anh của bạn. Thường phải mất vài tháng hay thậm chí 

vài năm để hiểu và nói tiếng Anh tốt. Khi mà bạn còn đưa nỗ 

lực của bạn vào, nó sẽ cải tiến, đặc biệt khi bạn tới Mĩ và phải 

dùng tiếng Anh. Sai lầm thông thường của phần lớn sinh viên 

nước ngoài ở Mĩ là vẫn ở cùng một nhóm người tới từ cùng 

nước. Trong trường hợp đó họ không thể cải tiến tiếng Anh của 

họ được. Bạn phải làm bạn với sinh viên Mĩ để cải tiến ngôn 

ngữ của bạn và nó nên là ưu tiên hàng đầu của bạn. 

Trong vài tháng đầu tiên, khi bạn đang cố gắng cải tiến kĩ 

năng tiếng Anh của bạn, bạn phải vượt qua nỗi sợ rằng người 

khác phán xét bạn hay cười bạn. Sự kiện là phần lớn sinh viên 

Mĩ hiểu khó khăn của bạn và sẵn lòng giúp đỡ. Không ai có thể 

nói tiếng Anh hoàn hảo ngay trong vài tháng đầu, bất kể nơi 

bạn học và bạn đã học bao lâu. Cố gắng làm bạn với nhiều bạn 

nhất có thể được để cho bạn có nhiều cơ hội hơn cho cải tiến 

tiếng Anh của bạn. Nếu bạn có khó khăn khi nói ra một từ hay 

nhấn giọng của bạn không đúng, đề nghị một sinh viên Mĩ phát 

âm từ đó cho bạn rồi thực hành chúng. Đề nghị các sinh viên 

khác sửa cho bạn nếu cần. 

Đọc là rất quan trọng trong đại học Mĩ vì có nhiều bài 

đọc và sách được yêu cầu cho nên bạn phải phát triển thói quen 

đọc tốt. Trước khi đọc một chương trong sách giáo khoa, bạn 

phải nhìn vào mục lục để hiểu ý tưởng chung trước hết. Khi 

bạn đọc, dừng lại tại từng đoạn và tự hỏi bản thân mình ý chính 

là gì và viết ghi chú tóm tắt vào sổ tay riêng của bạn để tóm tắt 

nó. Phần lớn các sách giáo khoa khoa học đều có sơ đồ và biểu 

đồ; phải chắc rằng bạn hiểu rõ chúng. Khi đọc, cố không dịch 

từng từ nếu không bạn sẽ bỏ lỡ toàn thể ý tưởng. Bắt đầu đọc 
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toàn bộ đoạn để nắm lấy ý chung. Nghĩa sẽ trở nên rõ hơn khi 

bạn tiếp tục đọc. Nếu bạn vẫn không hiểu đoạn này, bạn có thể 

dùng từ điển để kiểm vài từ quan trọng. Trước khi bạn rời khỏi 

nước, bắt đầu đọc một số sách kĩ thuật trong tiếng Anh để xây 

dựng thói quen đọc tốt của bạn. 

Phần lớn các trường Mĩ đều dùng phương pháp học tích 

cực nơi giáo sư chỉ tập trung vào ý tưởng chính để tạo điều 

kiện cho thảo luận lớp. Bạn phải chú ý tới từng bài giảng để 

hiểu tài liệu của lớp. Gợi ý của tôi là trước khi lên lớp, bạn phải 

đọc chương sẽ được trình bày hôm đó để nắm được một số ý 

tưởng mà bạn sẽ học. Trong lớp, cố lắng nghe các câu hỏi mà 

sinh viên khác hỏi. Nếu cần, ghi lại các ý tưởng quan trọng. 

Sau lớp đọc qua các ghi chép của bạn sớm nhất có thể được để 

chắc mọi thứ là rõ ràng. Nếu bạn vẫn không hiểu bài giảng, 

quay lại và đọc sách giáo khoa để nhận diện bạn đã thiếu cái gì 

và sửa chúng trong sổ riêng của bạn. Bạn có thể thảo luận về 

chúng với bạn cùng lớp, đề nghị họ chia sẻ ý tưởng với bạn, 

phần lớn sinh viên đều sẵn lòng giúp đỡ và giải thích điều bạn 

không hiểu rõ. 

Giáo dục Mĩ hội tụ nhiều vào việc hiểu các ý tưởng hơn 

là ghi nhớ sự kiện. Đừng cố ghi nhớ thông tin mà hội tụ vào 

hiểu ý tưởng và cách áp dụng nó. Có nhiều thông tin trong từng 

lớp cho nên bạn không thể ghi nhớ tất cả chúng được. Phần lớn 

các bài thi đều hội tụ vào hiểu biết và áp dụng, không vào ghi 

nhớ cho nên đừng cố ghi nhớ bằng không bạn sẽ không học tốt. 

Thời gian trên lớp phần lớn hội tụ vào các ý tưởng quan trọng. 

Nếu bạn có vấn đề về hiểu chúng, ở lại sau lớp để hỏi giáo sư 

hay tìm nhóm sinh viên để học cùng. 

Xin nhớ rằng việc học nghĩa là hiểu khái niệm KHÔNG 

chỉ ghi nhớ nó. Hiểu nghĩa là bạn biết cách thực hành nó. Vì 

cần thời gian để “tiêu hoá” điều bạn đã học, bạn phải kiên nhẫn 

với việc học riêng của bạn. Nếu bạn không biết cách áp dụng, 

bạn thực sự không hiểu và do đó bạn đã không học nó tốt. Vấn 
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đề chung của nhiều sinh viên châu Á học ở Mĩ là thay đổi thói 

quen học tập của họ từ ghi nhớ sang hiểu. Điều này không dễ 

vì họ phải thay đổi tư duy của họ về nghĩa của việc học. Nhiều 

sinh viên châu Á đã học tốt ở nước của họ vì họ có thể nhớ tốt. 

Nhiều người có bằng cấp với điểm tốt vì họ qua các kì thi dựa 

trên ghi nhớ sự kiện. Tuy nhiên, khi họ vào hệ thống giáo dục 

khác hội tụ vào học và áp dụng, nhiều người đã thất bại. Tôi đã 

thấy nhiều sinh viên như thế trong 30 năm dạy đại học. Tôi đã 

dành nhiều thời gian để giải thích khái niệm về học cho họ và 

đã giúp họ thay đổi thói quen học tập của họ. Tôi thường bảo 

họ: “Học mà không hiểu, không biết cách thực hành điều bạn 

đã học, KHÔNG phải là học. Ghi nhớ không phải là học. Nó 

chỉ là tri thức nông như làn da mà có thể giúp cho bạn qua 

được kì thi như lớp sơn phủ bên ngoài sản phẩm. Loại tri thức 

đó chẳng liên quan gì tới bạn; chẳng liên quan gì tới tính cách 

của bạn; chẳng liên quan gì tới tư duy của bạn, bởi vì bạn 

không thể áp dụng được nó. Việc học thực nghĩa là bạn có tri 

thức sâu về chủ đề nào đó. Nó trở thành một phần của bạn như 

nó tích hợp vào trong tư duy và hành vi riêng của bạn. Là nhà 

khoa học, bạn phải biết cách áp dụng tri thức của bạn không 

chỉ nói về nó. 

Nếu bạn đưa nỗ lực vào hiểu, học và biết cách áp dụng 

điều bạn đã học thì bạn sẽ thành công. Đặc biệt đối với sinh 

viên học trong các chương trình chuyên sâu như thạc sĩ hay 

tiến sĩ. Vì bạn đã hỏi tôi lời khuyên, điều đó nghĩa là bạn 

nghiêm chỉnh về học tập của bạn và tôi chắc với thái độ đó, bạn 

sẽ học tốt. 

  

Lời khuyên cho sinh viên quyết định nghề 
nghiệp 

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang xin vào đại học ở 

Mĩ và muốn biết bằng cử nhân nào sẽ cho em lương cao nhất 
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có thể để cho em có thể chọn. Xin thầy lời khuyên. Xin cám 

ơn.” 

  

Đáp: Bạn nên quyết định nghề nghiệp của bạn dựa trên 

điều bạn thích làm và nhu cầu thị trường (yếu tố tăng trưởng). 

Bạn KHÔNG nên đặt quyết định nghề nghiệp của bạn dựa trên 

một mình lương. Bạn nên đi theo xu hướng tăng trưởng của 

công nghiệp vì mọi sự sẽ thay đổi bởi vì cái là “nóng” hôm nay 

có thể không là cái đó trong năm hay mười năm kể từ nay. 

Chẳng hạn, trước 2008, Kinh doanh và Tài chính đã là “nóng” 

nhưng nó không còn thế ngày nay. Theo cuộc điều tra về lương 

năm 2012 mới đây, Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, 

Kĩ nghệ phần mềm, và Quản lí hệ thông tin) nằm trong những 

ngành trả lương cao nhất và có tiềm năng tăng trưởng cao nhất 

ngày nay. 

Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ 

phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.)  

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $85,700 

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $82,000 

Yếu tố tăng trưởng: Cao 

  

Kĩ nghệ (Cơ khí, Điện tử, Dân sự, Hoá học v.v.) 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $68,800 

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $65,300 

Yếu tố tăng trưởng: Cao tới vừa 

  

Quản trị kinh doanh/Quản lí 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $66,500 
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Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $65,200 

Yếu tố tăng trưởng: Vừa tới thấp 

  

Tài chính 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $64,300 

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $63,700 

Yếu tố tăng trưởng: Vừa 

  

Chăm sóc sức khoẻ – Điều dưỡng 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $63,800 

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $61,400 

Yếu tố tăng trưởng: Cao 

  

Bán hàng/Tiếp thị 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $62,400 

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $60,800 

Yếu tố tăng trưởng: Vừa 

  

Kế toán 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $62,300 

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $59,900 

Yếu tố tăng trưởng: Vừa 
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Lời khuyên cho sinh viên châu Á 

Sinh viên châu Á thường được dạy phải tập trung vào kĩ 

năng kĩ thuật nhưng không nhiều vào kĩ năng mềm. Ở chỗ làm 

việc, kĩ thuật chỉ là một phần của tổng thể công việc vì công 

nhân cũng phải giỏi trong đọc và viết, có khả năng trao đổi rõ 

ràng, và làm việc tốt trong các tổ. Về căn bản những kĩ năng 

mềm này là rất quan trọng nhưng ít người tốt nghiệp châu Á có 

và đó là lí do tại sao họ hay bị mất ưu thế. Có nhiều người tốt 

nghiệp có kĩ năng kĩ thuật nhưng ít người có kĩ năng mềm, và 

thực tế những kĩ năng này là yếu tối then chốt trong việc được 

thuê. 

Khi sinh viên châu Á tới Mĩ, họ thấy rằng giáo dục ở đây 

khác với ở nước họ. Mặc dầu công việc kĩ thuật là phần then 

chốt của giáo dục nhưng để được điểm tốt, họ cần làm nhiều 

hơn. Họ phải viết nhiều bài báo, thỉnh thoảng mọi tuần đều 

phải viết cho nên kĩ năng viết tốt của họ là quan trọng. Họ phải 

thực hành trong lớp cho nên kĩ năng nói cũng là quan trọng. Họ 

phải trình bày công việc của họ cho lớp cho nên kĩ năng trình 

bày là cần thiết. Họ phải đọc thông tin phụ để mở rộng tri thức 

của họ thay vì chờ đợi giáo sư bảo họ làm cho nên việc học liên 

tục là kĩ năng quan trọng phải có. Họ cũng phải làm việc trong 

tổ, hoà hợp với các bạn trong tổ, cam kết hỗ trợ cho mục đích 

của tổ, và phân chia công việc giữa các thành viên cho nên kĩ 

năng làm việc tổ là mấu chốt v.v. Không may những kĩ năng 

mềm này lại hiếm khi được dạy ở các trường châu Á và phần 

lớn sinh viên đã không học chúng. 

Nếu bạn lập kế hoạch học ở Mĩ, bạn sẽ cần học những kĩ 

năng này sớm nhất có thể được để thành công. Bạn càng có thể 

chuẩn bị trước, bạn sẽ càng học tốt hơn. Bạn cần nói to trong 

các hoạt động lớp vì giáo sư sẽ cho bạn điểm về bạn đóng góp 

bao nhiêu trong lớp. Im lặng bị coi là nhược điểm và không 

tham gia có nghĩa là bạn lười. Phần lớn các lớp học Mĩ đều 

tương tác nơi thảo luận là hoạt động chính, giáo sư không đọc 
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bài giảng nhiều mà nêu ra câu hỏi và khuyến khích sinh viên 

thảo luận. Giáo sư thường lắng nghe cẩn thận việc thảo luận 

cho nên họ có thể sửa bất kì nhận thức sai nào và tóm tắt lại 

các điểm chính. 

Thảo luận trên lớp là hoạt động chính chứng tỏ sinh viên 

hiểu tài liệu môn học tới đâu và làm sao họ áp dụng được tri 

thức của họ để giải quyết vấn đề. Phần lớn các giáo sư đều coi 

khả năng áp dụng các khái niệm là mục tiêu học tập chính và 

phần lớn các bài kiểm tra đều dựa trên ứng dụng thay vì khả 

năng ghi nhớ tài liệu môn học. Tương phản lại, các phương 

pháp dạy của châu Á đang nhấn mạnh vào ghi nhớ sự kiện và 

bài thi được dựa trên việc sinh viên biết được bao nhiêu thay vì 

liệu họ có áp dụng được khái niệm hay không. Ở Mĩ, các kì thi 

thường xảy ra trên cơ sở hàng tuần hay nửa tháng thay vì một 

hay hai lần một năm như ở châu Á, cho nên họ ít bị căng thẳng 

nhiều hơn, khi mà bạn biết cách áp dụng tri thức của bạn, bạn 

sẽ làm tốt. Giáo dục Mĩ đánh giá cao về thám hiểm, khám phá 

và phát kiến và nó mong đợi sinh viên đọc nhiều hơn và có tri 

thức rộng hơn về thế giới, công nghiệp, công nghệ, doanh 

nghiệp, và kinh tế. Sinh viên phải biết cách tri thức và kĩ năng 

của họ giúp cho việc tham gia vào xã hội, công nghiệp và toàn 

thể nền kinh tế. Đây là điểm yếu của nhiều sinh viên châu Á 

người thường hội tụ vào việc qua được các kì thi, lấy được 

bằng cấp, và kiếm được việc làm hơn là biết cách thế giới tiến 

hoá xung quanh họ. 

Ở Mĩ phần lớn sinh viên đại học làm việc mùa hè để thu 

được kinh nghiệm làm việc nhưng sinh viên châu Á thường ở 

trong trường để học các lớp thêm hay về nhà thăm gia đình. Đó 

là một sai lầm vì họ thường bỏ lỡ cơ hội tốt để học nhiều hơn 

về môi trường làm việc. Không có kinh nghiệm làm việc, khó 

mà cạnh tranh việc làm vì nhiều công ti không ưa chuộng 

người tốt nghiệp mà không có kinh nghiệm làm việc nào. Một 

khảo cứu công nghiệp năm 2010 thấy rằng 87% những người 

quản lí thuê người coi kĩ năng mềm và kinh nghiệm làm việc là 
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yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá người xin việc làm. Khi 

chia thêm những kĩ năng nào là quan trọng, người quản lí chọn 

năng lực tổ chức và lập ưu tiên hoá công việc, có kĩ năng trao 

đổi tốt, có thái độ tích cực, làm việc tổ tốt và học liên tục là 

những yêu cầu hàng đầu của họ. 

Trong thị trường việc làm cạnh tranh cao này, có sức ép 

lên công nhân để có nhiều năng suất hơn. Có khả năng tổ chức 

và lập ưu tiên hoá công việc là mấu chốt vì bạn phải đáp ứng 

lịch biểu chặt và chuyển giao kết quả tốt để giữ hàng đầu trong 

công ti. Những công nhân liên tục học những điều mới và công 

nghệ mới là có giá trị cao và sẽ được lương tốt hơn nhiều so 

với những người không như vậy. Khi những người quản lí phụ 

thuộc vào tổ chức của bạn và kĩ năng trao đổi, họ sẽ tin cậy bạn 

qua các dự án lớn hơn và quan trọng hơn, để bạn vào các vị trí 

tốt hơn và điều đó nghĩa là việc đề bạt và tăng lương. 

Có thái độ tích cực, kĩ năng mềm tốt và học liên tục là 

các yếu tố then chốt để giữ được việc làm cho dù bạn có thể 

không thật giỏi về kĩ năng kĩ thuật. Khảo cứu công nghiệp thấy 

rằng 32% công nhân mới thường thất bại trong 18 tháng đầu và 

89 phần trăm số họ thất bại vì thái độ và làm việc tổ. Chỉ 11 

phần trăm thất bại là do thiếu kĩ năng kĩ thuật. Khi bạn có thái 

độ xấu, điều đó gây tổn thương cho quan hệ của bạn với các 

thành viên tổ và điều đó thường gây ra việc thải hồi. Bạn có thể 

là người kĩ thuật giỏi nhất nhưng nếu bạn không hợp tác với tổ, 

đóng góp của bạn cho toàn thể bị giảm đi. Trong phần lớn các 

trường Mĩ, làm việc tổ là mấu chốt và mọi người đều là một 

phần của tổ, và họ phải làm việc cùng nhau nếu không tổ sẽ 

thất bại. 

Vấn đề then chốt là kĩ năng mềm không phải dễ mà học 

được; chúng cần được phát triển qua thời gian và phải được 

dạy trong trường học. Thách thức với sinh viên châu Á là ở chỗ 

họ thường có kĩ năng mềm bị yếu hơn so với những người khác 

nhưng cả hai nhà trường của Mĩ và công nghiệp đều mong đợi 
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làm việc tổ từ họ. Sinh viên châu Á thường dành quá nhiều thời 

gian vùi đầu vào sách vở và thường bỏ quên những lời khuyên 

này vì họ có quan niệm sai rằng kĩ năng kĩ thuật là mọi thứ đặc 

biệt những sinh viên đang học tốt ở nước họ. Không có kĩ năng 

mềm, việc có được đề bạt hay lương tốt hơn sẽ là khó vì những 

người này sẽ coi bản thân họ là kiêu căng và không giúp đỡ. 

Sinh viên châu Á cần hiểu rằng kĩ năng công nghệ chỉ là 

một phần của công việc tổng thể, và làm công việc kĩ thuật chỉ 

mới là bắt đầu nhưng có các kĩ năng mềm là điều phải có để 

thành công ở bãi chợ. Nếu bạn muốn thành công ở trường Mĩ 

và được đề bạt trong công việc, bạn phải phát triển kĩ năng 

mềm. 

  

 

Lời khuyên từ một sinh viên nước ngoài 

Bài này tới tôi từ một trong những học sinh của tôi ở 

CMU. Cô ấy viết nó cho người bạn của cô ấy ở Trung Quốc 

nhưng tôi nghĩ nó cũng thích hợp cho nhiều sinh viên cho nên 

tôi đề nghị cô ấy cho phép tôi chia sẻ nó trong blog của tôi. 

“Sau khi nhận được bằng cử nhân, tôi làm việc cho một 

công ti công nghệ thông tin (CNTT) ở Thành Đô, thành phố 

quê hương tôi. Là một công ti địa phương, ngôn ngữ chính là 

tiếng Trung Quốc nhưng thỉnh thoảng chúng tôi có khách thăm 

không nói tiếng Trung Quốc. Từ đó tôi biết chút ít tiếng Anh, 

tôi là người duy nhất có khả năng nói chuyện với họ. 

Mặc dầu tôi đã làm việc trong công nghiệp CNTT, tôi 

bao giờ cũng muốn có bằng MBA. Tôi thường thảo luận với 

bạn bè về liệu tôi có nên đi học trường địa phương hay đi học 

nước ngoài. Bạn tôi bảo tôi rằng trường địa phương là đủ tốt và 

bằng việc học tập ở đó tôi không cần học tiếng nước khác. Tất 
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nhiên, không có nhu cầu học tiếng nước khác nếu bạn hài lòng 

với việc làm của bạn và muốn ở Thành Đô. Phần lớn mọi 

người ở đây đều không có nhu cầu học tiếng nước khác. Trong 

khi điều đó là tốt cho họ, tôi tin rằng là người kĩ thuật, tôi phải 

biết nhiều ngôn ngữ bởi vì nó sẽ có tác dụng nhiều hơn cho tôi 

ở mức cá nhân, và ở mức doanh nghiệp nữa. Sau công việc, tôi 

tiếp tục học thêm lớp tiếng Anh với hi vọng rằng một ngày nào 

đó, tôi có thể có cơ hội học tập ở nước ngoài. 

Vài năm trước, trong cuộc khủng hoảng tài chính, công ti 

của tôi trải qua một loạt các vấn đề và cuối cùng đã bị một 

công ti CNTT lớn ở Bắc Kinh mua lại. Vì phạm vi kinh doanh 

không còn địa phương nữa, chúng tôi phải làm kinh doanh 

trong nhiều ngôn ngữ. Mặc dầu kinh doanh chính thức vẫn 

trong tiếng Trung Quốc, tôi đã có khả năng làm nhiều hơn 

trong môi trường mới bởi vì tôi nói được tiếng Anh. Kết quả là 

tôi được đề bạt làm đại diện dịch vụ khách hàng vì tôi có hiểu 

biết tiếng Anh tốt hơn những người phát triển khác. Một hôm, 

công ti chúng tôi có một khách thăm tới từ Mĩ. Khách hàng 

không nói tiếng Trung Quốc (người phiên dịch của cô ấy bị ốm 

hôm đó) nhưng cần thảo luận kinh doanh với vài hãng địa 

phương. Do lịch sự, người quản lí của tôi yêu cầu tôi đi cùng 

với cô ấy tới các hãng địa phương khác hoạt động như một 

phiên dịch viên. Tôi đã có khả năng giúp cho cô ấy làm kinh 

doanh thành công. Đến cuối tuần đó, cô ấy kí hợp đồng với các 

hãng địa phương. Tất nhiên, không dễ gì cho tôi vì điều đó tốn 

nhiều thời gian hơn cần thiết, nhưng biết cả hai ngôn ngữ đã 

giúp cho tôi hỗ trợ cho cô ấy trong kinh doanh. Tôi đã không 

biết rằng cô ấy là người chủ của một công ti lớn ở Mĩ. Cô ấy bị 

ấn tượng với tôi và đề nghị một việc làm cho tôi với công ti của 

cô ấy. Khó mà hình dung được cơ hội vàng này. Bên cạnh việc 

lương tốt hơn, cô ấy biết giấc mơ của tôi và sẵn lòng để tôi vào 

trường MBA ở Mĩ. 

Sự kiện là tôi biết tiếng Anh giỏi đã tách tôi ra hỏi hầu 

hết mọi người trong công ti của tôi Tôi có thể nói rằng biết 
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tiếng Anh làm cho mọi sự dễ dàng hơn trong công việc của tôi 

khi tôi tiến lên từ người kiểm thử sang người phát triển rồi đại 

diện dịch vụ khách hàng chỉ trong ba năm trong khi hầu hết các 

bạn tôi vẫn còn làm việc như người kiểm thử. Sau nhiều năm 

làm việc ở Thượng Hải cho công ti mới, ông chủ của tôi trả 

tiền cho tôi đi học ở Mĩ. Vì cô ấy đã tốt nghiệp tại Carnegie 

Mellon và biết nhiều người ở đó, tôi đã có khả năng được nhận 

vào một trong những trường hàng đầu ở Mĩ. 

Trong khi học tại CMU, tôi đã gặp các sinh viên từ khắp 

nơi trên thế giới. Phần lớn trong họ đều có điểm tốt trong kiểm 

tra TOEFL nhưng không nói tốt hay hiểu bài giảng đủ tốt. 

Nhiều giáo sư hiểu điều đó và thường nói chậm để không làm 

lạ lẫm họ. Tuy nhiên, tôi biết rằng không làm chủ thích hợp về 

ngôn ngữ, sẽ khó cho sinh viên nước ngoài học tốt trong các 

trường Mĩ. Tôi đã có nhiều năm học các lớp tiếng Anh tại 

Thành Đô, dành ba năm trong công ti nói tiếng Anh nhưng vẫn 

có khó khăn. 

Ngày nay tiếng Anh được chấp nhận chung là ngôn ngữ 

chuyên cho kinh doanh. Trong thế giới toàn cầu hoá này, phần 

lớn các giao tác kinh doanh đều dùng tiếng Anh. Không có lí 

do nào cho sinh viên trong thời đại ngày nay chỉ biết một thứ 

tiếng. Tôi thúc giục tất cả các bạn học tiếng thứ hai. Dù nó là 

tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức hay thậm chí tiếng Nhật Bản. 

Điều đó dứt khoát sẽ giúp ích cho nghề nghiệp của bạn như nó 

đã giúp cho tôi. – Thân mến, Yang Ling.” 

  

 


