
Việc có thể rút ngắn thời gian học tập 
là kế hoạch ngay từ đầu của các bạn 
khi bước chân vào đại học hay hoàn 
toàn là một sự ngẫu nhiên?

- Dương thị oAnh thAnh: thưa chị, 
đây là một ý định đã được suy ngẫm 
và lên kế hoạch trước từ năm đầu 
tiên khi em và các bạn học tại trường 
ĐhKhXh&nV. Khi tìm hiểu về phương 
thức đào tạo tín chỉ, chúng em nhận 
thấy rằng nếu sắp xếp khéo léo và 
không bỏ phí một khoảng thời gian 
nào thì hoàn toàn có thể học vượt môn 
và hoàn thành số tín chỉ theo yêu cầu 
trước thời hạn. chúng em đã lên kế 
hoạch và xin tư vấn của các thầy cô để 

thực hiện mục tiêu của mình.

Vậy cụ thể các bạn đã làm gì để thực 
hiện mục tiêu đó?

- Dương thị oAnh thAnh: trước hết 
là mình phải tìm hiểu và nắm vững tiến 
trình đào tạo của nhà trường dành cho 
sinh viên ngành triết học, xem môn nào 
là môn tiên quyết cần phải học trước, 
rồi dựa vào thời gian biểu các lớp môn 
học mà Phòng Đào tạo cung cấp cho 
khoá mình, thời gian biểu các lớp môn 
học của khoá trên (tức khoá Qh-2006-X 
– PV), xem mình còn trống khoảng thời 
gian nào để sắp xếp học các môn học 
vượt với khoá trên cùng lúc với các môn 
hiện tại.

- nguyễn thị Phượng: nói chung là 
mình phải chủ động trong việc đăng kí 
môn học, nắm bắt được thời khoá biểu 
của khoá mình và khoá trước, tất nhiên 
là các môn học của khoá mình phải ưu 
tiên học hết sau đó mới xem xét học các 
môn vượt với điều kiện không trùng 
thời gian học với bất kì môn nào.

các em nghĩ gì về những lợi ích và 
khó khăn do phương thức đào tạo 
theo tín chỉ đem lại đối với việc học 
tập của sinh viên?

- Dương thị oAnh thAnh: Em nghĩ 
đào tạo tín chỉ tuy là phương thức đào 
tạo mới giúp tăng tính hiệu quả và chủ 
động trong học tập của sinh viên. Sinh 

5 Sinh Viên trước cơ hội nhận bằng Sớm

Đào tạo tín chỉ Đã Được triển KhAi tại trường ĐhKhXh&nV từ năm học 2007-2008. Qh-2007-X 
(K52) là Khoá Sinh Viên Đầu tiên áP Dụng hình thức Đào tạo này trong tất các các mÔn học. 
trong Số 1.345 Sinh Viên cỦA Khoá này, hiện có 05 Sinh Viên Đã hoàn thành trên 90% tổng Số 
tín chỉ, có Điểm Số ĐỦ Đăng Kí bảo Vệ Khoá luận tốt nghiệP. các Sinh Viên này Đứng trước cơ 
hội Được nhận bằng tốt nghiệP Đại học trong năm nAy Và trở thành những Sinh Viên Đầu 
tiên cỦA nhà trường lấy Được bằng tốt nghiệP Đại học chỉ SAu 3 năm chứ KhÔng Phải 4 năm 
như thÔng thường. Đó là Dương thị oAnh thAnh, ninh thị ánh hồng, nguyễn thị Phượng, 
Vũ thị Kim loAn, Đồng thị chinh lớP K52A KhoA triết học.

Phóng Viên Đã có cuộc Phỏng Vấn nhAnh Với 5 Sinh Viên này Để tìm hiểu những cố gắng cỦA 
các bạn trong Quá trình “chạy ĐuA” Để rút ngắn thời giAn học tậP Và có cơ hội Việc làm Sớm 
hơn các bạn cùng Khoá.
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viên phải chủ động tìm hiểu tiến trình 
học tập trong 4 năm học, tìm hiểu về 
các môn học, chủ động trong hỏi han, 
giao tiếp với các thầy cô giáo để nhận 
được thông tin liên quan đến quá trình 
học, thậm chí là những lời khuyên hữu 
ích cho việc sắp xếp việc học. nếu chủ 
động và kiên trì, cố gắng thì sinh viên có 
thể rút ngắn thời gian học và sớm có cơ 
hội việc làm hơn.

- ninh thị ánh hồng: Đào tạo tín chỉ 
có thể giúp sinh viên tận dụng thời gian 
để rút ngắn thời gian học tập nhưng đi 
kèm theo đó là áp lực học tập rất cao. 
Điều đó gây khó khăn cho chúng em 
khi đang quen cách học thụ động cũ 
và phải thay đổi nhận thức, hành động 
của bản thân trong việc chủ động tìm 
tài liệu, chủ động thời gian và cách học. 
Đặc biệt, ngoài giờ lên lớp, chúng em 
phải tìm cách tự thu nạp thêm nhiều 
kiến thức cho bản thân mình.

Vậy theo em, đào tạo tín chỉ hiện nay 
ở trường ta còn những hạn chế gì?

- Đồng thị chinh: Khoá của em là 
khoá đầu tiên mà tất cả các môn học 
đều áp dụng phương thức đào tạo mới, 
là khoá thử nghiệm đầu tiên của nhà 
trường với phương thức đào tạo này. 
Do đó, bên cạnh việc được hưởng lợi từ 
những yếu tố tích cực của phương thức 
đào tạo này thì chúng em cũng có một 
số thiệt thòi vì những hoạt động quản 
lí đào tạo tín chỉ sẽ chưa ngay lập tức 
hoàn hảo mà còn có nhiều hạn chế. cả 
thầy và trò đều chưa hoàn toàn thích 
nghi được với phương thức đào tạo 
mới.

- Dương thị oAnh thAnh: theo em 
cơ sở vật chất là một trong những hạn 
chế. Sinh viên phải học cả sáng và chiều 
chỉ được nghỉ một chút vào giữa trưa. 
Điều này khác với đào tạo niên chế chỉ 
học một buổi trong ngày. nếu trưa mà 
về nhà thì các bạn sẽ không kịp thời gian 
để vào giờ học chiều nên sinh viên phải 
ở lại trường vào buổi trưa. nhưng hiện 
nay nhà trường không có nơi để sinh 
viên ngồi nghỉ vào buổi trưa mà em và 
các bạn cứ phải ngồi tạm đâu đó trong 
sân trường nên rất mệt mỏi, ảnh hưởng 
đến việc học. Em nghĩ nhà trường nên 
mở cửa một số giảng đường vào giờ 
nghỉ trưa cho sinh viên sử dụng.

- Vũ thị Kim loAn: tài liệu trên thư viện 
ít cũng gây khó khăn cho sinh viên khi 
học tín chỉ. chúng em phải đợi nhau 
đến lượt mới được mượn vì số lượng 
đầu tài liệu và số lượng sách trên một 
đầu tài liệu ít. tài liệu ở các thư viện khoa 
cũng không nhiều. lớp học theo tín 
chỉ quá đông sinh viên, có lớp hơn 100 
người nên khó khăn trong việc thảo 
luận, trao đổi trên lớp.

lời khuyên của các em cho các bạn 
sinh viên khác để có thể học tập theo 
phương thức đào tạo tín chỉ đạt hiệu 
quả cao mà rút ngắn được thời gian 
học?

- Dương thị oAnh thAnh: nếu các 
bạn đã xác định học muốn học vượt 
phải có kế hoạch ngay từ đầu và phải 
kiên định với mục tiêu đó. bởi trong quá 
trình học vượt sẽ phải chịu áp lực lớn khi 
phải học với khối lượng kiến thức lớn 
hơn nhưng trong thời gian ngắn hơn 
sơi với các bạn khác. áp lực ấy diễn ra 
thường xuyên trong một khoảng thời 
gian dài mấy năm nên không phải dễ 
vượt qua. Sau khi xác định được tư 
tưởng đó thì bạn cần phải chủ động tìm 
hiểu và theo sát các thông tin của nhà 
trường về lịch học, chương trình đào 
tạo, nội dung các môn học, liên hệ với 
các thầy cô để xin hướng dẫn, tư vấn 
để kế hoạch học tập của mình hợp lí, 
khít thời gian, không bị chồng chéo mà 
cũng không bỏ phí khoảng trống nào.

- Đồng thị chinh: lời khuyên của em 
với các bạn là phải chuẩn bị tinh thần để 
đối phó với áp lực học tập khi phải học 
nhiều môn học với lượng kiến thức lớn 
trong thời gian ngắn. Việc cả lớp có kế 
hoạch đi chơi vào ngày mai nhưng riêng 
mình không tham gia được vì vướng 
lịch thi là điều hay xảy ra. nhìn chung là 
các bạn muốn học vượt sẽ phải đối mặt 
với việc thi cử dồn dập căng thẳng hơn 

các bạn sinh viên khác. nếu kết quả thi 
tốt thì sẽ làm cho mình phấn chấn để kì 
sau tiếp tục xếp lịch học vượt. nếu kết 
quả thi không tốt thì rất dễ làm mình 
nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng.

- nguyễn thị Phượng: các bạn nên 
mạnh dạn tiếp xúc trao đổi với các thầy 
cô để mình có thêm thông tin và những 
lời khuyên hữu ích.

có ngẫu nhiên không khi các bạn là 
một nhóm gồm 5 người thuộc cùng 
một lớp?

- Dương thị oAnh thAnh: Khi đã có 
ý định muốn học vượt để tiết kiệm thời 
gian, chúng em đã rủ nhau tạo thành 
một nhóm để cùng học tập cho có 
động lực. chúng em về cơ bản đã cùng 
học các lớp môn học như nhau, với thời 
gian như nhau để cùng đi, cùng về, 
cùng học, cùng thảo luận, trao đổi. thật 
ra ban đầu nhóm chúng em có 7 người 
nhưng sau đó có 2 bạn không tiếp tục 
theo cùng nhóm nữa.

Vậy theo các bạn, để học vượt thì có 
khó không?

- Không khó lắm nếu mình biết cách 
học, học chủ động, năng động trong 
học tập, và quan trọng là phải kiên trì 
với mục tiêu ban đầu đề ra.

cảm ơn các bạn và chúc các bạn 
hoàn thành được mong muốn của 
mình và nhận được bằng tốt nghiệp 
đại học vào hè năm nay!

>> 5 sinh viên sẽ được nhận bằng tốt 
nghiệp sớm: Dương thị oanh thanh, 
ninh thị ánh hồng, nguyễn thị Phượng, 
Vũ thị Kim loan, Đồng thị chinh
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