
Tâm lý chung

T.Trinh (sinh viên Khoa Lịch sử, Trường 
ĐHKHXH&NV) tâm sự về định hướng 
nghề nghiệp tương lai của mình: 
“Em thấy nhu cầu nghiên cứu lịch sử 
không cao, đồng nghĩa với nó là nhu 
cầu tuyển dụng cũng không nhiều. 
Như các bạn khác trong lớp, em sẽ 
học thêm nghiệp vụ sư phạm để mai 
sau có thêm cơ hội lựa chọn”. Không 
thích cuộc sống bon chen nơi thành 
thị, Trinh chọn cho mình giải pháp 
sinh cơ lập nghiệp ngay trên mảnh đất 
quê hương, vừa gần gia đình lại có cơ 
hội ở bên người yêu. 

Đây cũng là suy nghĩ thường gặp của 
nhiều sinh viên theo học các chuyên 
ngành khoa học xã hội. Trường hợp 
của H.Phương (sinh viên Khoa tiếng 
Anh, Trường ĐH Hà Nội) là một ví dụ. 
Do tính chất của chuyên ngành, cô sinh 
viên năm thứ ba này cũng chưa xác định 
rõ sau này mình sẽ theo đuổi ngành 
nghề nào: một giáo viên dạy tiếng Anh, 
một phiên dịch viên Anh ngữ hay một 
ngành nghề nào khác. Theo Phương 
thì tiếng Anh bây giờ chỉ là một công cụ 
để thực hiện công việc. Phương dự định 
học thêm nghiệp vụ sư phạm nhưng 
em cũng chia sẻ: “Em thích học thêm 
một chuyên ngành gì đó như kinh tế 
hay văn thư để có thêm cơ hội tìm 
việc”. Đứng trước hai sự lựa chọn là ở lại 
Hà Nội hay về quê lập nghiệp, Phương 
bộc bạch: “Sau khi ra trường, nếu điều 
kiện thuận lợi, em sẽ cố gắng để tìm 
một công việc ở thủ đô”. 

Không chỉ với sinh viên các chuyên 
ngành khoa học xã hội mà ngay cả 
sinh viên các trường kinh kế, kỹ thuật 
cũng có những suy nghĩ tương tự. 
K.Huy (Khoa Công trình, Trường CĐ 
Giao thông vận tải) có rất nhiều dự 
định nhưng lại khá băn khoăn về nghề 
nghiệp sau này. Là một người đã từng 
bươn trải ngoài cuộc sống trước khi trở 
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thành sinh viên, mới 22 tuổi nhưng 
trông Huy chững chạc và chín chắn 
hơn so với tuổi của mình. Huy đã tự 
nuôi sống bản thân bằng nhiều nghề. 
Anh chàng này đã thử sức trong lĩnh 
vực trang trí nội thất, lái xe hay thậm 
chí là làm xe ôm. Vừa đi học vừa đi 
làm, Huy được xếp vào tốp những sinh 
viên năng động của lớp. Huy từng làm 
gia sư, bồi bàn để kiếm thêm khoản 
thu nhập cho cá nhân và trang trải các 
khoản chi phí khác. Huy khoe từ khi 
đi học tới giờ cậu mới chỉ xin của gia 
đình hơn một triệu. Số tiền Huy kiếm 
được quả không nhỏ so với một sinh 
viên đang ngồi trên ghế nhà trường. 
Nhưng khi nghĩ về nghề nghiệp sau 
này, Huy tỏ ra không dứt khoát. Cậu 
bộc bạch: “Tôi có nhiều dự định lắm 
muốn tìm một môi trường làm việc có 
nhiều cơ hội học hỏi vì tôi thích công 
việc bận rộn”.  
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Đối với những sinh viên có người làm 
trong ngành nghề cũng không khỏi 
lo lắng khi nghĩ đến công viêc tương 
lai. Như N.Linh (sinh viên năm thứ ba, 
Khoa báo chí & Truyền thông, Trường 
ĐHKHXH&NV) tiết lộ: “Em có tới 2 
ông bác làm quan chức trong ngành 
báo nhưng vì ngại gặp và tâm lý không 
muốn dựa dẫm vào người khác nên 
em muốn tự thân vận động”. Linh đã 
từng năng nổ viết bài gửi tới các báo. 
Ngay từ năm đầu, cậu sinh viên này 
đã định hướng cho mình sau khi ra 
trường trước tiên là đi làm nuôi mình, 
sau đó sẽ làm báo vì đó là cái nghiệp 
và niềm đam mê của bản thân. Còn 
với M.Hoa (sinh viên Khoa Văn học, 
Trường ĐHKHXH&NV) thì việc cô thi 
vào Khoa Văn học đơn giản chỉ vì yêu 
thích văn chương. Niềm ham thích 
duy trì suốt 2 năm học đầu tiên nhưng 
đến năm thứ ba thì suy nghĩ của Hoa 
lại thay đổi hẳn. Hoa cũng có người 
thân làm trong đài truyền hình Quảng 
Ninh nhưng bạn không muốn theo 
nghiệp báo chí. Hoa đặt ra cho mình 
nhiều con đường đi nhưng cô lại tin 
vào sự đặt trước của số phận. Thậm 
chí, cô còn không muốn làm theo 
chuyên ngành mình đang theo học.   

Dù mang tâm lý chưa rõ ràng về nghề 
nghiệp sau này của mình nhưng các 
bạn sinh viên năm thứ ba cũng đã 
vạch ra hướng đi nhất định trong 
tương lai. Có người dự định sẽ chọn 
mảnh đất thành thị để tác nghiệp 
nhưng có người lại muốn quay về xây 
dựng mảnh đất quê hương. Quan 
trọng hơn cả là họ đã có gì trong tay 
để làm việc. Mỗi sinh viên có một sự 
lựa chọn riêng. Họ đã và đang tiếp tục 
chuẩn bị cho mình những hành trang 
phục vụ cho công việc sau  này.
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