
Dáng người thanh mảnh, khuôn 
mặt rất trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, 
cô cử nhân lớp tài năng, ngành 

hóa học, trường Đhkhtn, ĐhQGhn, 
dễ dàng có được thiện cảm của người 
đối diện ngay trong lần gặp đầu. không 
những thế, cô bạn còn học “cực siêu”: 
không chỉ đỗ thủ khoa ngành hóa học 
tháng 6 vừa rồi, thanh Phương vừa được 
5 trường đại học hàng đầu của Mỹ mời 
mọc.

với số điểm toEFL 110/120 điểm (theo 
tiêu chuẩn học thạc sĩ ở các nước châu 
âu thì chỉ cần toEFL 80 điểm), cùng với 
tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu (điểm 
tổng kết trung bình các môn của Phương 
là 3,74/4), lại trực tiếp được hai thầy 
giáo người Mỹ viết thư giới thiệu thanh 
Phương đã được Đh california dành tặng 
suất học bổng toàn phần trị giá 35.000 
uSD. tháng sau, Phương sẽ lên đường 
sang Mỹ nhập học chương trình đào tạo 
thạc sỹ chuyên ngành hóa học.

tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm và 
có nhiều bài viết được đăng tải trên các 
báo chuyên ngành của việt nam, cộng 
với bảng điểm cao hiếm có, Phương tự tin 
nộp hồ sơ vào 5 trường đại học mạnh về 
chuyên ngành mình yêu thích và đã nhận 
được 5 lời mời của các trường Đh Mỹ gồm 
Đh california, Berkeley, Purdue, Florida và 
Pennylsivia. 

Sinh tháng 7/1988 và là con cả trong một 
gia đình viên chức có hai chị em gái ở phố 
ngọc hà, Ba Đình, hà nội, ngay từ bé 

thanh Phương sớm ý thức được việc học. 
vui vẻ, dí dỏm là nét tính cách dễ nhận 
thấy ở Phương. khi được hỏi về bí quyết 
học tập, Phương cởi mở cho biết: “thật ra 
bí quyết học của em không có gì đặc biệt, 
em không học quá nhiều, không cố nhồi 
nhét mà thường học khi có hứng. Quan 
trọng nhất là khi học phải tập trung và em 
cũng tự đề ra cho mình một nguyên tắc 
nhỏ là phải xem bài trước khi đến lớp. với 
em, việc đọc và ghi chú những điểm cần 
lưu ý là cách vừa ép mình đọc chậm, vừa 
ép mình hiểu, với cách học này em thấy 
rất hiệu quả”. tuy dành nhiều thời gian 
cho việc học, Phương cũng không quên đi 
chơi với bạn bè, cho những sở thích riêng. 
cô chị cả còn nhận “trọng trách” đảm 
đang toàn bộ việc nhà.

cũng theo nữ chủ nhân của học bổng 
danh giá này thì đối với việc học tiếng anh 
quan trọng nhất vẫn là “tự học”, bên cạnh 
đó việc cọ sát và sử dụng thường xuyên từ 
vựng sẽ giúp người học nhớ được nhiều 
hơn, hình thành phản xạ tốt hơn.

“Mỗi khi có thời gian rảnh em lại tưởng 
tượng ra những tình huống, nhớ lại 
những câu chuyện và cố gắng diễn giải 
bằng tiếng anh. cách học này đã rèn cho 
em kĩ năng nghe, nói, đọc, viết hiệu quả”, 
Phương chia sẻ.

Được biết, do tình cờ mà Phương trở 
thành cử nhân lớp tiên tiến trường 
Đhkhtn. Xem thông báo tuyển sinh 
hệ tiên tiến của trường này, vì tò mò về 
chương trình học bằng tiếng anh, cô bạn 

đã nộp đơn xin học và được nhận với số 
điểm thi đại học là 26. “Được học trong 
môi trường sử dụng tiếng anh hàng ngày 
giúp em tăng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 
thêm một lợi thế nữa là bọn em được học 
với giáo viên nước ngoài, cách giảng dạy 
của các thầy cô giúp em hình thành thói 
quen làm việc áp lực cao và rèn luyện tính 
độc lập”, Phương chia sẻ.

cũng theo thanh Phương, để có học 
bổng không phải quá khó, nếu biết kết 
hợp giữa việc học và tham gia tích cực các 
hoạt động ngoại khóa: “các trường đại 
học nước ngoài rất chú trọng các hoạt 
động xã hội, ngoài thành tích học tập xuất 
sắc nếu bạn có thêm các kĩ năng tổng 
hợp, chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ được 
ưu tiên và để chuẩn bị cho kế hoạch du 
học bạn hãy tìm hiểu thật kĩ thông tin về 
trường mình định đến, ngành mình học, 
môi trường sống và văn hóa của trường 
đó”.

theo kinh nghiệm của Phương, để nộp 
hồ sơ đi du học sau đại học ở Mỹ, cần 
có (1) bảng đểm trên lớp, (2) điểm toEFL 
hoặc iELtS, (3) điểm GrE, (4) kinh nghiệm 
nghiên cứu và (5) thư giới thiệu của thầy, 
cô. trong đó, thứ tự quan trọng là (5) = (4) 
> (1) > (3) > (2).

hạnh Phúc

cÔ Gái Được 5 trườnG Đại học chào Mời 

với thành tích học tậP Xuất Sắc, Đào thanh 
PhươnG - cử nhân LớP tiên tiến trườnG Đhkhtn, 
ĐhQGhn, cùnG Lúc Được 5 trườnG Đại học hànG 
Đầu của Mỹ Mời nhậP học, tronG Đó có univErSity 
oF caLiFornia. 

diễn đàn sinh viên

>> thanh Phương (ngoài cùng bên phải) 
trong một chuyến thực tập tại Mỹ
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