
Một ai đó đã từng phát biểu rằng: Xã hội càng 
hiện đại thì các ngành dịch vụ đi kèM càng phát 
triển. có phải vì thế Mà  ngay cả trên giảng 
đường bây giờ cũng có dịch vụ học thuê, học 
Mướn. có cầu thì ắt có cung, đó là quy luật tự 
nhiên và loại hình  dịch vụ đặc thù  này đang 
ngày càng phát triển và dần trở thành Một 
nghề Mới trong giới sinh viên...

1001 lí do “Mướn” người đi học 

phần lớn đối tượng cần thuê người học là những 
anh chị sinh viên học hệ tại chức do không sắp xếp 
được lịch học và lịch đi làm nên thuê người học hộ 
để thầy cô điểm danh không bị đánh dấu vắng mặt. 
thu Minh (sinh viên tại chức khoa kế toán, trường 
đh thương mại) thổ lộ: “tôi đi làm cả ngày nên khá 
mệt, dù học thêm có 2 tiếng buổi tối nhưng đầu óc 
căng thẳng nên khó mà đến lớp được, hơn nữa con 
nhỏ lại hay đau ốm nên đành chắt bóp chi ra vài 
chục nghìn 1 buổi để thuê người học...”. thường 
thường ở một lớp đại học tại chức có sĩ số khá đông 
đảo nên việc thầy, cô nhớ mặt từng sinh viên là rất 
khó. khi ấy  dù có xuất hiện thêm vài “tên” lạ mặt 
trong lớp thì cũng chẳng ai hay, quan trọng nhất là 
khi điểm danh có đủ thành viên là được.

không chỉ sinh viên tại chức mới cần người học hộ 
mà ngay cả nhiều bạn sinh viên hệ chính quy cũng 
tìm người học đỡ cho mình. lý do họ đưa ra là thời 
gian đi học và đi làm thêm có khi trùng nhau mà 
không muốn “hy sinh” mặt nào nên thuê người học 
hộ cho vẹn cả đôi đường. t.linh (sinh viên trường 
đh bách khoa) cho biết: “Mình đang làm cho một 
công ty truyền thông nên công việc cũng khá bận 
rộn. có những hôm phải làm cả ngày mà nghỉ học 
thì không đành nên phải thuê một ai đó đến lớp 

hộ. biết làm như vậy không hay nhưng hiện này để kiếm được một 
công việc làm thêm đâu phải dễ...”.

có một nguyên nhân khác bắt nguồn từ xu thế chạy theo bằng cấp 
ngày càng thịnh hành nên việc có nhiều sinh viên đăng ký học đồng 
thời cả 2 trường cùng một lúc. khi chẳng may lịch học bị trùng lại 
không có “phép phân thân” nên việc họ tìm người học hộ cũng là 
điều dễ hiểu. thanh quang (sinh viên khoa quản lý kinh tế - trường 
đh kinh tế quốc dân) thở dài: “Mình đang theo học ở 2 trường 
nhưng thời gian biểu đa phần lệch nhau nên cũng đỡ vất vả. chỉ khi 
mùa thi đến, lịch học ở cả 2 nơi đảo lộn tứ tung, mình không xoay sở 
kịp nên đành bỏ ra vài chục nghìn để thuê người đi học giúp...”.  

nghề “học Mướn”

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mà học thuê, học mướn đã trở 
thành một nghề mới trong giới sinh viên, thậm chí còn thu hút khá 
nhiều sinh viên tham gia. theo chân hoa (sinh viên khoa Xuất bản - 
học viện bc&tt) đến trường đh ngoại thương “học hộ” cho một 
chị bạn đang bận chăm chồng ốm, tôi mới thấy “nghề” này cũng 
khá thú vị. công việc chính của hoa là ngồi trong lớp chăm chú 
nghe giảng trong khi không hiểu thầy cô nói gì đồng thời chép bài 
làm sao thật dễ hiểu và đầy đủ. thù lao cho một buổi học như vậy 
có giá từ 30.000 - 40.000 đồng, nếu đem so sánh với các nghề làm 
thêm khác của sinh viên như đi gia sư, bán hàng, phát tờ rơi... thì 
nghề này được coi là khá “ngon ăn”. hoa tâm sự: “ngày đầu vào 
nghề cũng thấy sợ và ngại lắm. sợ giảng viên phát hiện trong khi 
các sinh viên khác trong lớp luôn nhìn mình như người ngoài hành 
tinh nên thấy lạc lõng lắm! nhưng mãi rồi cũng quen, học lâu ngày 
mình còn có thêm nhiều bạn mới...”. 

đã là nghề thì phải có hợp đồng hẳn hoi. học thuê cũng vậy, 
thường thì hợp đồng theo tháng, theo tuần còn nếu học vài ba 
buổi thì hai bên tự thoả thuận với nhau, tuy nhiên thường thì phải 
có người trung gian đứng ra để tìm người học chứ ít ai đích thân 
“lộ diện”. cũng theo hoa “nghề này phải kiên trì và tâm lý vững thì 
mới trụ được, ai mà chịu khó cũng kiếm được vài trăm nghìn một 
tháng, thế là đủ tiêu”.

thoạt nghe những người trong cuộc nói thì thấy đơn giản nhưng 
khi bước chân vào nghề mới thấy mọi việc thật phức tạp. h.trang 
(sinh viên khoa lịch sử, trường đh sư phạm hà nội) kể: “Mình đi 
học hộ một chị ở học viện tài chính, ngồi bình thường thì không 
sao nhưng chỉ lo hôm nào thầy giáo gọi phát biểu hoặc làm bài 
kiểm tra thì đúng là hết hồn vì mình hoàn toàn không biết gì cả!”. 

từ xưa đến nay ai cũng biết con đường học vấn là con đường khá 
gian nan, để trở thành một người trí thức thực sự không có cách 
nào hết là phải tự mình mày mò, học hỏi và trau dồi tri thức. người 
ta có thể mua hộ, làm hộ, cầm hộ, giúp hộ... thậm chí ăn uống hộ 
nhưng không ai có thể sống hộ chúng ta. thói quen lười nhác và 
tâm lý chuộng bằng cấp của một số bạn trẻ ngày nay đã ít nhiều 
thủ tiêu tinh thần phấn đấu sáng tạo trong họ. không biết tương 
lai của những tân cử nhân này sẽ đến đâu khi mà kiến thức trong 
học chỉ là những con số không tròn trĩnh...?

>> thu hằng

   dịch vụ
“học Mướn”
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