
tháng 6… Sinh Viên 
cuối KhóA hồi hộP 
chờ nhận bằng Đại 
học. tháng 6… nhiều 
Sinh Viên hoAng 
mAng KhÔng biết  
bAo giờ mới lấy Được 
bằng. 

thaùng 6 Buoàn
những chuyện bằng chậm 

nợ môn, học lại, tăng ca… là những 
khái niệm quen thuộc cùa sinh viên 
khối tự nhiên, kỹ thuật. trường Đh 
Khtn (ĐhQghn) có không ít sinh 
viên không ra trường đúng kì hạn, 
chủ yếu ở các khoa hóa, toán, Vật lý.

trước ngày bảo vệ khóa luận, trần 
Dương (K51 Vật lý - Đh.Khtn) nhận 
được bảng điểm toàn khóa. Dương 
ngỡ ngàng khi thấy môn Quang học 
chỉ đạt 3.9 (trong khi theo quy chế 
đào tạo tín chỉ, 4.0 mới đạt điểm). thì 
ra, Dương nợ môn Quang học từ năm 
thứ 2. năm nay, Dương quên không 
trả nợ. Vậy là cái bằng đại học đành 
gửi tạm nhà trường.

tân trở thành người nổi tiếng của 
Khoa Vật lý. Khóa sinh viên nào cũng 
biết mặt tân vì cậu sinh viên này bị 
tăng ca 2 năm. u25 rồi nhưng tân vẫn 
học K51. tuy nhiên, năm nay tân cũng 
không được cầm tấm bằng đại học vì 
nợ quá nhiều môn. Sa đà vào game 
online bỏ học như cơm bữa, thậm chí 
đến hôm thi còn không nhớ. 

là sinh viên có học lực khá nhưng 
hiện tại nhân vô cùng chán nản vì nợ 
môn thể dục. nhân bức xúc: “hôm 
đó, rõ ràng, mình có đi học nhưng bị 
điểm danh nhầm. Vậy là mình không 

đủ điều kiện để thi. giải thích với thầy 
cô, nhưng không ai chịu tin”. Phân 
trần không được, nhân còn tranh cãi 
gay gắt với thầy cô bộ môn thể dục, 
xong vẫn ... đành chịu.

hầu hết các sinh viên không lấy được 
bằng đúng thời hạn vì chểnh mảng 
chuyện học hành, sa đà vào chơi bời. 
bên cạnh đó, cũng có một số trường 
hợp ra trường không đúng hạn vì 
không có phương pháp học bắt kịp 
với hình thức đào tạo tín chỉ.

nhiều sinh viên khoa toán tin không 
ra trường đúng kì hạn vì nợ môn tổ 
hợp. Đặng chuyên tâm sự: “môn này 
được xếp vào dạng “nặng ký” nhất. 
môn được thi dưới hình thức vừa làm 
bài, vừa vấn đáp. Vấn đáp mà không 
trả lời được thì trượt”. Để qua được 
môn gai góc này, nhiều sinh viên trầy 
trật học ngày học đêm nhưng không 
có phương pháp học tập phù hợp 
nên đã thi trượt. Đã thế, môn tổ hợp 
không tổ chức thi lại và được Khoa 
toán - cơ  - tin xếp học vào học kì 2. 
Vì vậy, sinh viên thi trượt chỉ còn nước 
ngồi chờ học lại vào kì 2 năm sau.

bằng chậm và những hệ lụy

nhiều người chưa nhận được bằng 
tốt nghiệp cho biết: “mình dự định, 
học xong đại học sẽ về quê làm thầy 

giáo. giờ cũng chẳng còn tâm trí nào 
nghĩ đến tương lai nữa”. rõ ràng, việc 
không lấy bằng đúng thời hạn ảnh 
hưởng rất lớn đến tâm lý sinh viên. 
bên cạnh đó, họ còn lỡ mất những cơ 
hội đáng tiếc. Qua thời gian thực tập 
xuất sắc tại cục An toàn và bức xạ hạt 
nhân, Dương ngỡ đã nắm trong tay 
một công việc ổn định. Vậy mà cái sự 
chểnh mảng của Dương đã làm cậu 
đánh mất cơ hội.

Đối với những sinh viên ở các tỉnh gần 
hà nội có thể chọn giải pháp tranh 
thủ học rồi về quê. nhân cho biết: 
“hơi mệt một chút, nhưng như thế 
có thể tiết kiệm tiền thuê trọ và sinh 
hoạt”. Đối với trần Dương quê tận Sơn 
la thì chấp nhận thêm một năm ở hà 
nội. bố mẹ Dương lại thêm một năm 
lo toan, bươn chải, để có hơn 20 triệu 
đồng cho con trả nợ môn.  

thùy linh
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