
điểm tựa
cho nhiều sinh viên tốt nghiệp

“Chẳng Có gì Có thể họC hỏi nhanh và 
nắm vững kiến thứC bằng thựC hành” - 
đó Chính là phương Châm hoạt động mà 
suốt thời gian qua Fba Club tại trường 
đh thương mại hà nội đã không ngừng 
vun đắp vì sự nghiệp Của sinh viên. tận mắt 
Chứng kiến sự nổi bật Của sinh viên thương 
mại trên một  sàn giao dịCh ý tưởng ta sẽ 
hiểu đượC sự tự tin và hành trang Của họ 
trướC khi tốt nghiệp. 

Những nhà quản trị tương lai 

Các hội viên của Fba Club thực sự đang được sống trong một 
sân chơi trí tuệ đầy bổ ích và lý thú. ít có một câu lạc bộ nào 
trong một trường đại học từ khi ra đời lại có sự quan tâm và 
ủng hộ từ nhà trường, từ phía các tổ chức, công ty một cách 
đặc biệt đến vậy. khi tiếp chuyện, sinh viên tô nguyệt phương, 
Chủ nhiệm Câu lạc bộ tươi cười: “học tập không ngừng - sáng 
tạo không ngừng - làm việc không ngừng - vì tương lai tươi 
sáng. Chỉ cần đọc to khẩu hiệu này chúng em có thể hiểu hết 
được sức mạnh và tiềm năng của mình ở đâu. lâu nay sinh viên 
chỉ nghĩ rằng đại học là thư viện, giảng đường và cả khối sách 
vở, thực tế thì chúng ta phải làm việc hơn rất nhiều, nếu biết 
tận dụng thời cơ thì sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ giảng 
đường đại học”. 

thành lập từ chính nguyện vọng của mỗi sinh viên, Fba luôn 
sát cánh để chuẩn bị hành trang cho sinh viên ngành thương 
mại. kể từ năm 2004, mỗi năm đều có hàng nghìn sinh viên 
đăng ký dự thi tham gia vào Clb. để trở thành hội viên chính 
thức của Fba cũng phải trải qua các vòng thi không hề dễ 
dàng. tuy nhiên, điều lớn nhất mà mỗi sinh viên thương mại 
cần là phát triển khả năng sáng tạo và tố chất kinh doanh. 
Các hoạt động phong phú như “thử làm doanh nhân”, 
“khởi nguồn kinh doanh”, “gặp gỡ doanh nhân thành đạt” 
chính là những câu trả lời thực tế nhất đối với họ. dự án “hệ 
thống quán Cam” (phát triển hệ thống kinh doanh mặt hàng 
nước và trái cây với giá ưu đãi dành cho sinh viên) của nhóm 
sinh viên huyền vân, thu huyền, ngọc hoàn cũng được khởi 
nguồn từ đây. không quá ngạc nhiên khi ý tưởng kinh doanh 
của những sinh viên này giành được giải nhì của cuộc thi sinh 
viên khởi nghiệp 2007 và bắt đầu được thực hiện tại tuyến 
đường Cầu giấy, hà nội. hội viên Fba hiểu rằng sáng tạo 
ý tưởng là điểm nối quan trọng nhất. bất kỳ dự án nào, từ 
nhỏ đến lớn đều được các thành viên của câu lạc bộ bàn bạc 
phân tích, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau 
thực thi. 

Vườn ươm “việc làm" 

tham gia sàn giao dịch ý tưởng cuối năm 
2007 lần đầu tiên được tổ chức tại hà nội, 
Fba đã mạnh dạn đề xuất dự án “Fba 
trainner” - trung tâm đào tạo kỹ năng sinh 
viên do chính các giáo viên và sinh viên đứng 
ra thành lập. đây là cầu nối gần nhất giữa 
các trường đại học và các doanh nghiệp. 

sinh viên khi tham gia vào Fba trainner sẽ được học tập 
và thực hành theo chuyên môn và yêu cầu của doanh 
nghiệp. họ sẽ được rèn luyện những kỹ năng cần thiết 
nhất để khi ra trường có thể trở thành một nhân viên 
hoặc một nhà kinh doanh thực sự. dự án này nổi bật tại 
sàn giao dịch lần thứ 7 phần nhiều vì bản tường trình 
khá thuyết phục của chủ nhiệm tô nguyệt phương. Có 
lẽ, quá trình công tác tại “Câu lạc bộ nhà quản trị tương 
lai” đã rèn luyện cho cô sự năng động, linh hoạt và sự 
cứng cáp, vững tin trước những câu hỏi chất vấn của hội 
đồng tổ chức. tuy nhiên, Fba trainner có thể trở thành 
hiện thực lại đang là một bài toán cần có thời gian để tìm 
ra câu trả lời.  

dù mới là ý tưởng nhưng sự sáng tạo của Fba mở ra 
hướng phát triển mới cho nhiều trường đại học khác. 
hiện rất nhiều sinh viên chưa có định hướng rõ ràng 
nên rất hoang mang trong việc nâng cao khả năng để 
tìm kiếm việc làm phù hợp. thay vì lao đi học thêm, 
bổ trợ kiến thức ở bên ngoài gần như theo “phong 
trào”, sinh viên lại được định hướng và rèn luyện ngay 
tại trường. đó không phải là giảng đường mà là môi 
trường làm việc hoàn toàn thực tế. sinh viên sẽ biết 
họ thiếu gì, cần gì và cần được thực hành tại đâu. anh 
lê quân, Chủ tịch Fba tâm sự: “quá trình này đòi hỏi 
sự ủng hộ, hợp tác mật thiết giữa nhà trường với các 
doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực có thể liên kết 
tại các trung tâm đào tạo khác. hiện chúng tôi đã có 
những lớp học khá bài bản về tin học, các kỹ năng làm 
việc theo yêu cầu của sinh viên. nhưng khi Fba trainner 
có thể đi vào hoạt động thì các chương trình này mới 
thực sự chuyên nghiệp và đạt hiệu quả thực tiễn cao”. 

>> thanh tuấn (vtC news)
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