
Thời sinh viên, tôi là lớp trưởng và tham 
gia rất nhiệt tình vào các hoạt động của 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Chính 

điều đó đã tạo cho tôi một sự năng động 
cần thiết và tư duy tổ chức các vấn đề một 
cách nhanh nhạy. Theo tôi, đối với sinh viên 
thì việc học tập, tiếp thu kiến thức trên giảng 
đường là rất quan trọng, nhưng chưa hoàn 
toàn đủ. Bản thân tôi, ngoài giờ học bao giờ 
cũng phải tham khảo thêm rất nhiều tài liệu 
khác để mở rộng kiến thức, mở rộng tầm 
nhìn. Trước đây, internet chưa phát triển 
rộng rãi như bây giờ nên tôi đã tìm đến các 
ngoàn tài liệu từ thư viện, giảng viên cũng 
như các dữ liệu, bài viết của Viện Kinh tế. 
Việc chịu khó đọc đã giúp tôi có cái nhìn 
toàn diện hơn về những vấn đề mà giảng 
viên đã truyền thụ trên lớp. Mỗi khi có điều 
gì khúc mắc, tôi sẽ tìm đến trao đổi với bạn 
bè hoặc gặp trực tiếp giảng viên để hỏi. Bên 
cạnh đó, việc nghiên cứu các đề tài khoa 
học, đặc biệt là các đề tài gắn liền với thực 
tế đã giúp tôi được những kinh nghiệm trực 
tiếp của những người đi trước. Nếu thường 
xuyên tiếp xúc, giao lưu và trao đổi về các 
vấn đề mình quan tâm bạn sẽ tự rèn luyện 
cho mình một tư duy tốt, rất có ích cho các 
môn học tập và công việc đi làm sau này.

Chị có ấn tượng với môn học nào nhất trong quá trình học 
đại học? 

Trong các môn học thì môn Đàm phán có lẽ mang lại cho tôi nhiều 
ấn tượng nhất nhờ cách trình bày của giảng viên và tính thiết thực 
của nó. Môn học này đã tạo cho tôi thói quen tư duy và cách thức 
nhìn nhận vấn đề để có thể đạt được mục đích mà mình mong 
muốn. Phải nói rằng đây là môn học phụ, nhưng nhờ nó tôi đã học 
hỏi được rất nhiều và áp dụng hữu ích trong công việc kinh doanh 
hiện nay.

Sau ngày tốt nghiệp, cầm tấm bằng cử nhân đi xin việc, chị đã 
gặp phải những thuận lợi và khó khăn gì? Những kiến thức 
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và kỹ năng được học từ trường đại học đã giúp ích gì cho công việc và vị trí làm 
việc hiện tại của chị?

Ngay sau khi ra trường, với tấm bằng loại giỏi trên tay, tôi tương đối dễ dàng tìm được 
cho mình một công việc ưng ý, mặc dù thời điểm đó tấm bằng kinh tế của ĐHQGHN 
chưa được coi trọng như của các trường: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân hay ĐH 
Thương mại. Không lấy đó làm điều tự ti, bằng sự nỗ lực của bản thân và những tích lũy 
về kinh nghiệm, học thức cũng như những hoạt động ngoại khóa đã góp phần tạo điều 
kiện cho tôi dần khẳng định vị trí của mình trong công ty.

Là người đi trước, chị có lời khuyên gì dành cho các em sinh viên lứa sau về cách học, 
các kỹ năng, tố chất cần rèn luyện trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp?

Với kinh nghiệm từ khi còn ngồi trên giảng đường rồi đi làm và cũng với tư cách là người 
tuyển nhân sự cho công ty, hướng dẫn nhân viên mới, tôi có mấy điều cần tâm sự với các 
em tân sinh viên: Những gì học trong nhà trường chính là nền tảng kiến thức cơ bản, hình 
thành cho ta lối suy nghĩ, tư duy mạch lạc để định hướng vấn đề, tìm cách giải quyết vấn 
đề. Việc học tập ngày nay thuận tiện hơn trước vì thông tin được cập nhật thường xuyên, 
khi có vấn đề cần quan tâm thì ta chỉ cần vài phút đã tìm được rất nhiều tài liệu bổ ích hỗ 
trợ, điều quan trọng là ta biết cách tổng hợp và tìm ra được những gì là mấu chốt nhất của 
vấn đề cần giải quyết. Với sinh viên học kinh tế thì kỹ năng lập luận, phân tích, đàm phán, 
quan sát sắp xếp tổ chức sẽ góp phần rất quan trọng trong công việc sau này. Tham gia 
hoạt động ngoại khóa, giao lưu sẽ giúp ta tự tin với chính mình, tự tin trước đám đông và 
khi tự tin vào bản thân thì mới có thể thuyết phục người khác tin ở mình. Điều cuối cùng 
tôi muốn nhắn nhủ đó là các bạn sinh viên đừng ngại khó, đừng ngại khổ, hãy bắt tay vào 
làm từ những việc nhỏ nhất, những kinh nghiệm ta thu lượm được có thể chưa dùng bây 
giờ nhưng biết đâu nó lại hữu ích ở một thời điểm nào đó...

Chị có dự định sẽ quay lại trường để tiếp tục học cao hơn? 

Hiện tại, tôi đang theo học những khóa đào tạo ngắn hạn về CCo, CEo, nhưng nếu 
sắp xếp được thời gian tôi cũng muốn tiếp tục học bậc cao hơn tại Trường ĐH Kinh tế, 
ĐHQGHN.

Cảm ơn Ngô Thị Kim Ngân, chúc chị thành công hơn nữa trên những cương vị 
công tác của mình...

>> N.M.TrƯờNG (thực hiện)
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