
“Một Mái nhà chunG”

chín năm qua, khoa Quốc tế không chỉ 
là nơi làm việc đơn thuần của mỗi cán bộ, 
giảng viên mà đã trở thành mái nhà chung 
- nơi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công 
việc và cuộc sống. hẳn trong lòng ai đó 
cũng đều có những cảm xúc ấy, suy nghĩ 
ấy,…

những người đã có thời gian dài gắn bó 
với khoa Quốc tế không thể diễn tả hết 
được niềm vui khi chứng kiến mỗi bước 
trưởng thành vững chắc của khoa, đặc 
biệt liên quan đến đội ngũ cán bộ, giảng 
viên với chuyên môn luôn luôn được cập 
nhật, kinh nghiệm càng ngày càng phong 
phú. “tôi may mắn được chứng kiến nhiều 
sự đổi thay, chuyển mình của khoa. tôi tự 
hào vì khoa đã khẳng định được vị thế của 
mình và vững vàng trên con đường hướng 
đến tương lai. chúng tôi là những cán bộ 
trong khoa luôn cố gắng hết mình vì mong 
muốn góp một phần nhỏ sức mình cho 
sự nghiệp của khoa” . t.h - một cán bộ 
gắn bó với khoa ngay từ những ngày đầu 
thành lập - chia sẻ.

những anh chị mới đến ngôi nhà của khoa 
Quốc tế, ban đầu lạ lẫm nhiều bỡ ngỡ, 
nhưng không khí làm việc và thái độ thân 
thiện của đồng nghiệp khiến các anh chị 
nhanh chóng hòa nhập, bắt nhịp được 
công việc chung. “tôi đã nghe nói nhiều 
về khoa Quốc tế - ĐhQGhn trước khi thi 
tuyển vào đây. tôi cũng rất lo lắng khi bắt 

đầu công việc mới, nhưng  tập thể và môi 
trường làm việc ở đây đã giúp tôi tự tin vào 
bản thân. tôi cho rằng, với đội ngũ lãnh 
đạo và cán bộ năng động, nhiệt tình, say 
sưa với công việc như hiện nay, khoa sẽ có 
những bước phát triển đột phá hơn nữa”, 
t.D cho hay.

Môi trường thân thiện, tập thể đoàn kết 
chính là điều gây ấn tượng sâu sắc nhất 
đối với các giảng viên nước ngoài khi đến 
việt nam làm việc. “trước khi đến đây, tôi 
cũng băn khoăn vì không biết cuộc sống sẽ 
thế nào. nhưng khi được làm việc cùng các 
đồng nghiệp của khoa Quốc tế, tôi hoàn 
toàn yên tâm và yêu quý nơi đây. các bạn 
vô cùng thân thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ 

chúng tôi trong công việc và cuộc sống. 
Sinh viên của các bạn rất chăm chỉ và ham 
học hỏi”, một giảng viên người Mỹ chia sẻ.  

tự hào và tin yêu

với sinh viên, khoa Quốc tế, tình cảm, 
cảm xúc thường được gọi một cách thân 
thương iS – niềm tự hào và tin yêu sâu sắc. 
trên diễn đàn chính thức của sinh viên 
khoa Quốc tế thu hút sự quan tâm của 
đông đảo sinh viên với những suy nghĩ, 
cảm xúc chân thành.

“iser (iS) trong tôi là ấn tượng về các thầy cô 
giáo, các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết, 
luôn sẵn lòng sóng bước cùng sinh viên, 
cùng sinh viên tham gia các hoạt động,...

iS trong tôi là chủ nhiệm khoa đáng kính, 
một iS cống hiến, người thuyền trưởng dẫn 
dắt hàng trăm, hàng ngàn thủy thủ vượt 
qua mọi khó khăn để đạt đến kết quả cuối 
cùng của một chuyến ra khơi,...

iS trong tôi là một núi kiến thức, một lịch 
thi dày đặc,...

iS trong tôi là người thầy chủ nhiệm luôn 
chia sẻ cùng sinh viên kiến thức, chỉ bảo 
căn kẽ những vướng mắc khó khăn khi 
hành nghề...

iS còn là những gì  bình dị nhất đi cùng 
hạnh phúc trong đời sinh viên của tôi...

Dù mới vào học được một thời gian ngắn, 
nhưng những tân sinh viên như tôi đều 
thấy yêu, gắn bó với mái nhà chung khoa 
Quốc tế. 

Đối với tôi, 8 tháng - một khoảng thời gian 
không dài cũng không ngắn.từ khi bước 
vào “mái nhà chung”, tôi như được tiếp 
thêm sức sống, nhiệt huyết và may mắn 
hơn cả là có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, dù 
có đi đâu tôi cũng không thể nào quên.

thùy DiễM

khoa Quốc tế thân thươnG
“…trên trái Đất Lúc Đầu LàM Gì có ĐườnG, nGười ta Đi Mãi thì 
thành ĐườnG thÔi…” Đó Là câu nói nổi tiếnG của nhà văn Lỗ 
tấn, nhưnG Đó Lại Là SLoGan của khoa Quốc tế.  chín năM Đã 
Qua, Một chặnG ĐườnG Xây DựnG và trưởnG thành với Biết 
Bao thănG trầM. Đến nay, khoa Đã trở thành nơi Đào tạo 
nGuỒn nhân Lực chất LượnG cao, Là Địa chỉ Mà các Bạn trẻ 
trên Mọi Miền tổ Quốc Gửi GắM ước Mơ của Mình.

Diễn Đàn Sinh viên

>> GS.tSkh nguyễn trọng Do - chủ nhiệm 
khoa Quốc tế
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