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Lỗ Thị Mạnh - nữ sinh năm thứ 3 Khoa 
Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 
Quốc gia Hà Nội vừa trải qua 2 kỳ thi 
tuyển Đại sứ FJLC và Đại sứ Hoa Anh 
Đào. Ở cả hai cuộc thi này, cô nàng 
9x đều giành được kết quả cao. Bản 
tin ĐHQGHN đã có dịp trò chuyện với 
Mạnh về các thành tích này.   

Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không?

Em sinh ra và lớn lên ở Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội. Em có sở 
thích thiền định, đọc sách và yêu ca hát. Hiện em đang  
học ngành Ngôn ngữ Nhật định hướng Kinh tế, em mong 
muốn sau này trở thành một “kỹ sư cầu nối” ở một doanh 
nghiệp lớn của Nhật. Để thực hiện được điều đó thì trước 
tiên em sẽ cố gắng tích lũy nhiều kiến thức và kỹ năng nền 
về tiếng Nhật, về IT ở vị trí biên phiên dịch. Trong thời gian 
vừa qua, em đã đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ FJLC do Khoa 
NN&VH Nhật Bản tổ chức và top 5 cuộc thi Đại sứ Hoa Anh 
Đào nằm trong khuôn khổ Lễ Hội Hoa Anh Đào do UBND 
TP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Em có thể chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ của 
mình từ hai cuộc thi này?

Sau một năm học trao đổi ở Nhật trở về, được các cô trong 

Khoa NN&VH Nhật Bản động viên nên em đã quyết định 
đăng ký dự thi Đại sứ FJLC và Đại sứ Hoa Anh Đào. Tuy hai 
cuộc thi diễn ra gần như song song khiến em lúc nào cũng 
bận rộn nhưng bù lại em đã được rất nhiều kỷ niệm, trải 
nghiệm đáng nhớ. 

Điều đầu tiên phải nhắc đến là hoạt động thiện nguyện. 
Trong cuộc thi Đại sứ Hoa Anh Đào, em và các thí sinh 
trong top 15 đã gặp mặt, giao lưu và thăm hỏi người cao 
tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên 
em tham gia hoạt động như thế này và em thực sự rất xúc 
động. Em cũng được tìm hiểu về nghệ thuật trà đạo và tự 
tay làm sushi. Mặc dù trước đây em cũng đã có tìm hiểu về 
trà đạo Nhật Bản, nhưng qua cuộc thi này em mới có cơ 
hội trực tiếp trải nghiệm và để hiểu sâu hơn về nét văn hóa 
này của Nhật.  Em cảm thấy cuộc thi Đại sứ thiện chí hoa 
Anh Đào cũng giống như một cuộc thi hoa hậu thu nhỏ, 
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em được tham gia các buổi đào tạo thuyết trình, giao tiếp, 
kỹ năng catwalk...Nhờ cuộc thi mà em học hỏi được nhiều 
điều và hoàn thiện bản thân hơn.

Trong vòng một tháng tham dự hai cuộc thi Đại sứ giúp 
em cảm nhận rõ ràng tình cảm của gia đình, thầy cô, bạn 
bè. Em có chút bất ngờ khi mà có những bạn đi cổ vũ cho 
người thân của mình nhưng khi về lại gửi ảnh hay nhắn tin 
khen ngợi và động viên em. Sự ủng hộ của mọi người làm 
em rất vui và cảm động. 

Là Đại sứ FJLC đầu tiên, em dự định sẽ làm gì để 
quảng bá cho hình ảnh của Khoa và của ULIS?

Trở thành Đại sứ đầu tiên của Khoa NN&VH Nhật Bản, em 
hy vọng sẽ có thể đồng hành với Khoa và trường trong các 
hoạt động để truyền thông hình ảnh, nhất là trong các 
hoạt động quảng bá tuyển sinh. Em nghĩ rằng để Khoa/
Trường phát triển thì mỗi sinh viên cần là một Đại sứ. Mỗi 
người tạo dựng được cho mình hình ảnh đẹp thì hình ảnh 
của Khoa/Trường cũng sẽ đẹp lên. Còn các hoạt động cụ 
thể thì em chưa thể tiết lộ nhưng em sẽ nỗ lực hết sức để 
xứng đáng với danh hiệu này. Em vẫn còn một năm học 
nữa tại ULIS và em sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều, đóng góp 
nhiều hơn cho ngôi nhà thứ hai của mình.

Niềm đam mê tiếng Nhật của em đến từ đâu và tại 
sao lại chọn học tiếng Nhật tại ULIS?

Em vốn học lớp chuyên Toán của Trường THPT Sơn Tây tuy 
nhiên bản thân lại chọn khối D để thi đại học. Khi đứng 
trước ngưỡng cửa chọn ngành chọn nghề, em chỉ đơn 
giản nghĩ mình đã theo tiếng Anh suốt 12 năm học rồi 
thì nên chọn một ngôn ngữ mới để học. Từ nhỏ em đã 
luôn ngưỡng mộ tính cách của người Nhật. Xã hội Nhật 
với những hình ảnh đẹp về nhân cách con người cùng với 
cơ hội việc làm rộng mở do quan hệ Việt - Nhật ngày càng 
phát triển là động lực khiến em lựa chọn học tiếng Nhật.

Nhớ lại 4 năm về trước, với quy chế tuyển sinh lúc bấy giờ, 
em đã đỗ vào một trường khác trước khi nhận kết quả 
trúng tuyển của ULIS. Dù vậy, em cũng chẳng mảy may 
do dự và nhập học ở đây. ULIS là lựa chọn đầu tiên và cuối 
cùng của em.

Thực sự thì lúc đầu em cảm thấy tiếng Nhật hơi khó nhưng 
em may mắn gặp được một anh Sempai đã giúp em có 
thêm tình yêu đối với Hán tự. Từ đó tiếng Nhật đối với em 
không còn khó như trước và cảm thấy yêu tiếng Nhật hơn. 
Bên cạnh đó, em cũng luôn tìm kiếm các cơ hội gặp gỡ và 
giao tiếp với người Nhật thông qua các hoạt động ngoại 
khóa, giao lưu, tình nguyện trong và ngoài trường. Nhờ 

vậy mà em không cảm thấy tự ti khi nói chuyện với người 
Nhật mặc dù ngày đầu học giao tiếp còn chưa được tốt. 
Nhân tiện đây em cũng giới thiệu với các bạn muốn phát 
triển trình độ giao tiếp tiếng Nhật, các bạn có thể tham gia 
hoạt động nhặt rác tình nguyện ở Bờ hồ Hoàn Kiếm cùng 
với các bạn người Nhật và Việt vào 8h sáng Chủ Nhật hàng 
tuần. Sau khi nhặt rác xong thì mọi người có thể giao lưu 
và trò chuyện với nhau.

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn. 

Qua gần 4 năm học tại ULIS, em cảm thấy bản thân 
đã có thêm được những gì?

Những năm ở ULIS đã cho em rất nhiều điều, từ vốn kiến 
thức tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản đến những người 
bạn tốt và đặc biệt là các thầy cô nhiệt huyết và tận tâm. 
Các thầy cô tuyệt vời đến nỗi em cảm thấy đó cứ như là 
truyền thống của ULIS và muốn truyền lại lòng nhiệt tình 
này dành cho các bạn khóa dưới. Ở ULIS không chỉ bó 
buộc trong mỗi việc học, các bạn còn được tham gia vô 
vàn các hoạt động của khoa và của trường như: các ngày 
hội văn hóa các thứ tiếng, ngày hội sinh viên sáng tạo -  
nghiên cứu - khởi nghiệp, ngày hội việc làm, hoạt động 
các câu lạc bộ,... Đặc biệt em thấy một điểm ưu thế nổi 
bật của Khoa NN&VH Nhật Bản và của ULIS là rất nhiều 
hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế, cơ hội thực tập 
tại nước ngoài và đa dạng các suất học bổng trao đổi, học 
bổng khuyến học,... ULIS đã làm em trưởng thành hơn, trở 
thành người tự tin, biết tự học và rèn luyện để phát triển 
bản thân.

Đối với các bạn sinh viên, mình chỉ muốn nói rằng chúng 
mình còn trẻ nhưng đang ở thời điểm quan trọng nhất 
của cuộc đời. Chúng mình nên học hỏi nhiều và tham 
gia nhiều hơn nữa các hoạt động để phát triển bản thân. 
Ngoài ra, mình nghĩ chúng ta cũng cần tu dưỡng đạo đức, 
tâm tính tốt để trở thành những người tốt và có ích cho 
xã hội.

Đối với các em học sinh lớp 12, chị mong các em hãy cố 
gắng hoàn thành thật tốt kỳ thi quan trọng sắp tới và nếu 
muốn học ngoại ngữ, đi sâu vào tìm hiểu văn hóa các 
nước thì hãy đến với ULIS. Đây là môi trường tuyệt vời để 
các em thỏa sức vẫy vùng và thể hiện sự năng động cũng 
như khám phá chính bản thân mình. Các em chắc chắn sẽ 
không bao giờ hối hận, như chị vậy.
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