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ĐAU ĐẦU CHỌN NGÀNH HỌC

TRÂM ANH

Nhận được nhiều băn khoăn của các sĩ tử về việc chọn ngành học theo ''điều 
kiện xin việc'' của gia đình. PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Khoa Quản lý Giáo dục, 
Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN, cho biết trong số những câu hỏi ông nhận 
được về tư vấn ngành nghề học, nhiều người băn khoăn về việc có cần ''quan 
hệ'' để ra trường xin được việc. Nhiều sĩ tử tỏ ý muốn chọn ngành học vì bố 
mẹ đã hứa hẹn xin được việc làm.
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CÓ NÊN CHỌN NGÀNH HỌC VÌ “NHÀ XIN 
ĐƯỢC VIỆC”?

Việc chọn trường nào, học ngành nào luôn là vấn 
đề ''đau đầu'' với những sĩ tử chuẩn bị thi đại học. 
Đa số câu hỏi gửi đến tổ tư vấn đều cùng một kiểu: 
Sĩ tử đưa ra tên ngành học kèm mẫu câu ''ngành 
này có tương lai không?'', hoặc ''ngành này có 
thất nghiệp không?''. Bên cạnh đó, nhiều bạn lại 
thổ lộ về việc chọn ngành học theo định hướng 
của người nhà. Đa phần được bố mẹ hứa hẹn gửi 
vào những chỗ "quen biết hoặc ''chạy tiền'' để có 
việc làm. PGS.TS Phạm Mạnh Hà khẳng định tài 
năng mới là thước đo quan trọng để đảm bảo cho 
một công việc ổn định.

''Dù được gia đình xin hộ, việc làm đó có bền vững 
và thăng tiến hay không thì lại phụ thuộc năng lực 

và đam mê của chính bạn'', PGS.TS Phạm Mạnh 
Hà nói.

Hãy loại bỏ ngay suy nghĩ ỷ lại vào gia đình, vì 
trong việc chọn ngành nghề, bố mẹ không thể 
là lá chắn che trở suốt đời con.  Cũng theo anh, 
mẫu số chung của những người kiếm được việc 
làm là sự say sưa nghiên cứu và trải nghiệm công 
việc ngay từ khi còn là sinh viên. Qua đó, bạn trẻ 
tích lũy kỹ năng để thỏa mãn yêu cầu của nhà 
tuyển dụng. 

Nhấn mạnh tính cách cá nhân là tiêu chí quan 
trọng để chọn ngành học, PGS.TS Phạm Mạnh Hà 
đặt câu hỏi: ''Bạn nào biết tính cách của mình là 
gì?''. Đám đông học sinh ngồi nghe đều im lặng. 
Sau đó, ông đưa ra 6 nhóm tính cách và cách 
nhận biết thông qua những gì người lớn thường 
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phàn nàn về mình. Những bạn hay bị mẹ mắng 
"việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng" thường 
có tính cách xã hội, thích giao tiếp và giúp đỡ mọi 
người, có thể phù hợp ngành nghề thương mại, 
kinh doanh buôn bán, báo chí, marketing...

Một số học sinh hay ''lý sự'' với người lớn, hay ''đầu 
têu'' những trò nghịch ngợm ở lớp, bị thầy cô phê 
bình nhưng lại được bạn bè yêu mến. Đây là những 
bạn có tố chất lãnh đạo và tư duy phản biện, có thể 
tìm hiểu ngành nghề quản trị nhân sự, quản trị kinh 
doanh... Những bạn hay bị mắng vì tội "lọ mọ", 
tháo bung hết đồ điện trong nhà để nghiên cứu, 
thường có tư duy kỹ thuật, phù hợp những ngành 
nghề cơ khí, kỹ sư công nghệ... Nếu bạn ngoan 
ngoãn ít nói, ngại thay đổi, hay được cầm quỹ lớp... 
thuộc nhóm tính cách ''công chức'', phù hợp nghề 
kế toán, kiểm toán, nhân viên quản trị văn phòng...

Những học sinh học rất giỏi, lúc nào cũng thấy ngồi 
ôm sách vở, ít đi chơi thuộc nhóm tố chất nghiên 

cứu, phù hợp trở thành nhà nghiên cứu khoa học, 
giảng viên đại học... Một số người có đầu óc sáng 
tạo, hay bi mắng "suốt ngày mơ mộng", yêu thơ 
ca, ghét công việc cứng nhắc... hay có tính cách 
nghệ sĩ, triển vọng trở thành kiến trúc sư, nhân viên 
quan hệ công chúng, nhà văn...

ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG THEO NGUYÊN 
TẮC NƯỚC CHẢY

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, sau khi biết điểm, thí 
sinh thường có tâm lý vội thay đổi nguyện vọng, 
dựa trên mức điểm chuẩn của các năm trước, do 
đó gây ra những thay đổi lớn trong việc xét tuyển.

“Thực tế, có nhiều học sinh trượt oan ức hoặc đỗ 
một cách oan ức vì thay đổi nguyện vọng không 
đúng. Các em lo lắng NV1 không đỗ, nên thay đổi 
đăng ký trường khác có mức điểm thấp hơn, nhưng 
khi biết điểm, thì các em lại đủ điểm vào trường mà 
mình đã thay đổi vì lo trượt.
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Các em chỉ thay đổi khi đã có sự nghiên cứu, tìm 
hiểu thật kỹ, nếu thấy không có khả năng thì mới 
đổi nguyện vọng. Các nguyện vọng được xếp theo 
thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: NV1 dành cho 
những trường có mức điểm cao hơn, NV2 cho 
trường ngang với mức điểm của bản thân và NV3 
cho các trường thấp hơn mức điểm của mình để 
chắc chắn đỗ”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà lưu ý.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, nếu tất cả các thí 
sinh đồng loạt thay đổi nguyện vọng sẽ tạo ra tỷ lệ 
ảo rất lớn trong quá trình xét tuyển, từ đó dẫn đến 
những biến động về điểm chuẩn khác xa so với dự 
đoán ban đầu. Anh dẫn chứng, có năm các trường 
top giữa, top dưới tăng 2-3 điểm so với điểm chuẩn 
năm trước, trong khi các trường top trên điểm 
không tăng nhiều do thí sinh có tâm lý sợ hãi, lo 
lắng trượt trường cao, đổ xô vào các trường mức 
trung để chắc chắn.

Bên cạnh đó, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cũng tư vấn 

các thí sinh không nên xét tuyển cùng lúc nhiều 
nhóm ngành khác nhau từ kinh tế, kỹ thuật đến 
khoa học xã hội và nhân văn, mà nên xác định chính 
xác năng lực, sở thích của bản thân để chọn ngành 
phù hợp nhất.

“Nếu các em chọn ngành dàn trải, sẽ rất khó để có 
việc làm sau khi ra trường. Thí sinh chỉ nên chọn từ 
1-2 ngành mà mình thực sự yêu thích và lựa chọn 
các trường có mức điểm phù hợp”, PGS.TS Phạm 
Mạnh Hà nhấn mạnh.

Anh cũng đưa ra lời khuyên thí sinh không rải 
quá nhiều các nguyện vọng vào nhiều khối ngành 
không có sự liên quan nhiều đến nhau thì ra trường 
rất khó để có được việc làm vì các em không có 
chuyên môn cụ thể.

BỐN BƯỚC CHỌN NGHỀ CHO THÍ SINH
Sau nhiều năm nghiên cứu, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, PGS.TS Phạm Mạnh Hà đưa ra 
lời khuyên các bước chọn ngành, nghề như sau:

Bước 1: Tôi thích nghề gì?

Liệt kê những nghề mà bản thân biết và có hứng thú. Mong muốn của tôi về nghề nghiệp có 
thể đáp ứng: Cơ hội thăng tiến; Môi trường làm việc; Thu nhập; Giờ giấc; Tính chất công việc 
hấp dẫn; Uy tín xã hội. Sau đó, bạn lập danh sách thứ tự ưu tiên của các nghề.

Bước 2: Tôi phù hợp nghề gì.

Học sinh tìm hiểu yêu cầu của từng nghề (năng lực, tính cách, điều kiện lao động…), có thể 
tham khảo ở mục tuyển dụng trên các báo, tạp chí. Trên cơ sở đó, bạn tìm ra các điểm chung 
giữa yêu cầu của nghề và khả năng đáp ứng của bản thân.

Bước 3: Tôi chọn nghề gì?

Nghề bản thân thích; Nội dung công việc; Điều kiện lao động; Giá trị ý nghĩa đối với bản thân; 
Các cơ hội - nghề bản thân có năng lực đáp ứng; Sức khỏe; Năng lực học tập; Điều kiện gia đình.

Bước 4: Tôi nên học tập ở đâu?

Nghề đó thuộc lĩnh vực nào - Trường nào có đào tạo lực vực đó; Lập danh sách ưu tiên các 
trường công lập – dân lập; Điểm chuẩn - chỉ tiêu tuyển sinh; Danh tiếng – uy tín (thời gian 
thành lập – thành tích); Thời gian đào tạo (đại học – cao đẳng – trung cấp); Địa điểm đào tạo 
(gần nhà – xã nhà).
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