
DiỄn Đàn SinH Viên

nHữnG nẻO ĐườnG thực tập
SV Đi tHực tậP BâY Giờ KHÔnG 
MấY nGười LO PHẢi LàM 
nHữnG cÔnG Việc  nHư PHA 
trà, rót nước HAY LAu Sàn. 
nHữnG cHuYện ấY nAY ĐAnG 
Lui Dần Về tHời XA VắnG 
nHưnG Điều QuAn trọnG Là 
tHÁi Độ tHực tậP cỦA Bạn. 
trOnG KHi Một Số nGười cHỉ 
LO cố GắnG HOàn tHànH cHỉ 
tiêu DO KHOA Đề rA tHì cũnG 
có KHÔnG ít nHữnG SinH Viên 
Lại cOi Kỳ tHực tậP Là Một cơ 
Hội ĐỂ KHÁM PHÁ BẢn tHân 
Và tícH Luỹ KinH nGHiệM cHO 
cÔnG Việc SAu nàY...

tHực tậP ơi QuA nHAnH Lên!

theo học ngành maketing của trường 
ĐH Kinh tế Quốc dân, Quang Minh 
(sinh viên năm cuối) không tìm cho 
mình một chỗ thực tập trên Hà nội 
mà trở về Hải Phòng với lý do “ở đó 
có người quen, mình muốn tạo mối 
quan hệ để xin việc sau này!”. các bạn 
trong lớp ai cũng xôn xao liên hệ tìm 
nơi thực tập ở Hà nội, duy chỉ có Minh 
xin về quê, với dự định mai này “tung 
hoành” trên mảnh đất quê hương và 
“gần người yêu cho đỡ nhớ”. 

Minh xin được thực tập ở Sở công 
thương Hải Phòng nhưng chuyên 
ngành cậu được đào tạo hầu như 
không được phát huy trong quá 
trình thực tập. Một phần vì bản thân 
Minh trong quá trình học thiếu năng 
động, phần khác là vì “lên đó cũng 
chẳng có việc gì làm" nên cả kỳ thực 
tập kéo dài 4 tháng mà cậu chỉ lên 
trên cơ quan khoảng 4 - 5 lần. trong 
suốt mấy tháng, mong mỏi lớn nhất 
của Minh là cố gắng xin được đủ tài 
liệu để hoàn thành bản báo cáo thực 
tập nhưng đến giờ báo cáo vẫn chưa 
hoàn thành... cậu bảo bây giờ mới 
nhận ra rằng chuyên ngành maketing 
đang theo học không còn phù hợp 
với mình nữa. Dự định của Minh sau 
khi tốt nghiệp là học thêm một chứng 
chỉ về chứng khoán để sau này có 

thêm cơ hội tìm kiếm việc làm. 

tương tự trường hợp của Minh, chỉ 
còn một thời gian ngắn nữa là kết 
thúc kỳ thực tập 3 tháng nhưng Hà 
Vân (sinh viên năm cuối Khoa Kế 
toán, trường cĐ Kinh tế Kỹ thuật 
Vĩnh Phúc) vẫn chưa định hình được 
rằng sau ngày tốt nghiệp sẽ làm gì và 
làm ở đâu? Vốn là một học sinh có 
năng khiếu về các môn khoa học xã 
hội nhưng do con đường thi cử lận 
đận, lại nghe bạn bè khuyên nên Vân 
đã quyết định theo học ngành kế 
toán với  niềm hy vọng dễ kiếm việc 
làm. ngồi vào giảng đường rồi, càng 
học cô càng thấy mình không hợp với 
những con số. Kỳ thực tập vừa qua 
khiến cô rơi vào trạng thái thất vọng 
hoàn toàn vì bản thân không làm 
được việc. Vân bộc bạch: “ra trường 
mình không biết sẽ làm gì nên chưa 
dám tính đến chuyện đi làm ngay. 
cơ hội thì nhiều nếu biết cố gắng và 
chăm chỉ, nhưng thực sự mình không 
thích hợp với nghề kế toán...”. 

KiếM tìM cơ Hội từ Kỳ tHực tậP

Là sinh viên Khoa Văn học, trường 
ĐHKHXH&nV, không giống như 
tâm lý chung của bao bạn sinh viên 
năm cuối khác, Hồng Hoa rất tự tin 
về vấn đề việc làm của mình sau tốt 
nghiệp. cô đã chủ động  tự liên hệ 
với cơ quan thực tập, lên kế hoạch 
cho từng tháng, từng tuần và có sự 

chuẩn bị rõ ràng cho từng phần nên 
việc nào cơ quan giao cho Hoa cũng 
hoàn thành tốt. Hoa khoe: “Mình 
được các cô chú, anh chị ở đó khen 
vì chăm chỉ, chịu khó. Kỳ thực tập chỉ 
hơn 2 tháng nhưng là thời gian mình 
thấy bổ ích nhất vì bọn mình được 
tiếp xúc với thực tế công việc. Mình 
học hỏi được ở họ tinh thần cộng tác, 
áp lực thời gian, một số kinh nghiệm 
về viết văn, viết truyện ngắn và xây 
dựng kịch bản...”. Hoa coi thời gian 
thực tập là quá trình khám phá bản 
thân và tìm được những thế mạnh 
của mình. Hoa đang thử sức với công 
việc sáng tác truyện ngắn và tiếp tục 
trau dồi những kỹ năng sáng tác cho 
mình đề chờ đợi những cơ hội trong 
tương lai...

Vừa gặp tôi, Hoàng Liễu (sinh viên năm 
cuối Khoa Báo chí & truyền thông, 
trường ĐHKHXH&nV) hớn hở khoe: 
“Mình vừa được nhận vào làm chính 
thức tại một công ty truyền thông nơi 
mình đã thực tập!”. cũng giống như 
Liễu, cô bạn cùng lớp là ngọc Phúc 
cũng vừa được Báo thể thao và Văn 
hoá của thông tấn xã Việt nam nhận 
vào làm chính thức. trong khi nhiều 
bạn cùng lớp vẫn ngày ngày miệt mài 
tìm kiếm đề tài, đi viết cho đủ chỉ tiêu 
bài, mong có một kết quả thực tập 
tốt, có được tấm bằng đẹp ra trường 
dễ xin việc thì một số sinh viên đã tìm 
được công việc cho mình ngay trong 
thời gian thực tập. 

May mắn có một phần nhưng phần 
lớn là sự cố gắng, nỗ lực của sinh viên. 
những bạn có việc làm ngay là những 
sinh viên năng động trong thời gian 
học và nỗ lực hết mình trông thời 
gian thực tập. tất nhiên cơ hội sẽ đến 
với người biết nắm bắt nó. thời gian 
thực tập chỉ chiếm khoảng 1/8 thời 
gian học tập tại trường nhưng nếu 
sinh viên biết tận dụng thời gian này 
thì sẽ tìm kiếm cho mình một việc làm 
phù hợp.

>> nGuYỄn tHị ĐOÁ
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