
Chỉ Có gần 30% số sinh viên 
ngành báo Chí sau khi tốt 
nghiệp đượC vào làm việC 
tại CáC Cơ quan báo Chí, 
truyền thông. số Còn lại 
đành Chấp nhận làm những 
nghề không liên quan đến 
nghiệp báo.

hào hứng... Chọn họC 
nghề “hot”?

Có một thời kỳ trong giới học sinh cấp 
3 rộ lên một phong trào đăng ký thi 

vào đại học ngành báo chí. Cho đến 
tận bây giờ, dù đã có thêm rất nhiều 
các trường đại học, cao đẳng từ bắc 
vào nam mở thêm chuyên ngành 
đào tạo về báo chí nhưng số lượng thí 
sinh đăng ký theo học ngành này vẫn 
ngày một đông. theo đánh giá của 
pgs.ts đinh văn hường - Chủ nhiệm 
khoa báo chí & truyền thông, trường 
đhkhXh&nv thì: “điểm tuyển sinh 
đầu vào của sinh viên khoa báo chí 
thường ở mức chuẩn cao thứ 2 trong 
các ngành học của nhà trường. theo 
chúng tôi được biết thì các thí sinh 
dự thi nhiều em là học sinh giỏi quốc 
gia của các trường trung học phổ 
thông...”.

không ít bạn trẻ lựa chọn đăng ký 
vào ngành học này đã rất hào hứng 
và thích thú khoe lý do rằng: “mình 
nghe nói làm nhà báo rất oai và thu 
nhập khá!”. trong con mắt nhiều 
bạn trẻ, nhà báo thật vinh quang vì 
được đi nhiều nơi, được tiếp xúc với 
nhiều người nổi tiếng và đôi khi lại 
“dễ” nổi tiếng... 

nỗi niềm... họC nghề

năm đầu tiên bước chân vào giảng 
đường, tình yêu ngành học, yêu nghề 

tương lai phơi phới trong tim. năm 
thứ hai, thứ ba, nhiều sinh viên bắt 
đầu chán học, ngại thực hành. năm 
thứ tư phải va vấp trực tiếp với thực tế, 
nhọc nhằn đi tìm chỗ trú chân tại một 
toà soạn, nỗi thất vọng càng dâng 
đầy. sự hào hứng khi chọn nghề, 
lòng yêu nghề lúc mới vào trường... 
dần tan biến.

bên cạnh đó quá trình học cũng gây 
nhiều mệt mỏi và thất vọng cho sinh 
viên. khác với nhiều ngành nghề 
khác, làm báo là công việc hoạt động 

độc lập, thể hiện dấu ấn cá 
nhân nên việc hạn chế trong 
việc tiếp cận thực tế sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến quá trình tác 
nghiệp. đa phần sinh viên báo chí kêu 
ca rằng chỉ được học lý thuyết là chính 
mà thực hành thì ít quá! suốt 4 năm 
học, số giờ lên lớp học lý thuyết vẫn 
chiếm 70%, 30% số giờ còn lại mới 
dành cho thực hành. khoảng ấy thời 
gian chỉ đủ để các “nhà báo tương 
lai”, còn non tay nghề “cưỡi ngựa 
xem hoa”... ngay cả thời gian thực 
tập tại các toà soạn, nếu có, cũng chỉ 
là một bước bắt buộc cho đủ thủ tục 
trước khi tốt nghiệp. thời gian thực 
tập quá ngắn trong khi sự chỉ bảo của 
các toà soạn báo còn “hạn chế” về 
nhiều mặt. trần huệ Chi (sinh viên 
k49 khoa báo chí & truyền thông, 
trường đhkhXh&nv) cho biết: 
“thực tập thực chất là quá trình sinh 
viên tự thân vận động. Chúng tôi tự 
phát hiện đề tài và hoàn thành tác 
phẩm rồi gửi lại bài cho toà soạn. Còn 
việc bài có được đăng hay không là 
một chuyện khác? Cũng có trường 
hợp sinh viên thực tập được toà soạn 
giao cho đề tài cụ thể nhưng đó là 
trường hợp hiếm...”.

Chơi vơi sau ngày tốt 
nghiệp

thật may mắn cho những ai được 
nghề báo lựa chọn, sau khi ra trường 
đã xin được việc làm tại một cơ quan 
báo chí nào đó. tuy nhiên, khi nhận 
công tác các phóng viên trẻ mới thấy 
chông chênh và mất phương hướng vì 
kiến thức còn quá nông cạn so với sự 
đòi hỏi cao của nghề. lỗ hỏng về kiến  
thức - đó là thử thách thực sự đầu tiên 
khi người trẻ chính thức bước vào làm 

b á o . 

nguyễn thu Cúc (cựu sinh viên học 
viện báo chí & tuyên truyền) tâm 
sự: “khi bắt đầu đi làm tôi mới phát 
hoảng vì giữa lý thuyết và thực hành 
có độ chênh nhau quá nhiều. ban 
đầu tôi cũng làm cho một tờ báo ở 
địa phương nhưng qua thời gian thấy 
quá mệt mỏi nên đành chuyển sang 
làm pr ở một công ty". 

hào hứng chọn nghề theo mốt, quá 
trình học hành lại hời hợt, qua loa... 
để sau ngày tốt nghiệp thấy chơi vơi, 
mất phương hướng đó là điều mà 
không ít bạn trẻ thuộc thế hệ của 
chúng tôi mắc phải. Ở trong lớp học 
của tôi đã nổ ra không ít cuộc tranh 
luận “nảy lửa” về sự khắc nghiệt của 
nghề làm báo, riêng bản thân tôi rất 
ủng hộ ý kiến rằng: trước khi đăng ký 
ngành học cần phải có cái nhìn thực 
tế và làm bất cứ công việc gì cũng cần 
phải nhớ 2 chữ “say nghề”...
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