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Cơ duyên nào đưa em đến với ngành 
Khoa học máy tính, khoa Công nghệ 
thông tin?

Giải thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu 
trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 
là một phần thưởng danh giá sau 3 năm 
em nỗ lực học tập, nghiên cứu. Em rất 
vinh dự và tự hào vì mình là 1 trong 20 
nữ sinh trên toàn quốc được trao phần 
thưởng danh giá này. Đây là động lực 
để em tiếp tục cố gắng xứng đáng với 
phần thưởng nhận được và gặt hái 
thêm nhiều thành tích hơn nữa. Và em 
tin rằng bản thân mình đã chọn đúng 
hướng đi là niềm đam mê đối với ngành 
Khoa học máy tính.

So với nhiều bạn, em khá may mắn khi 
được tiếp xúc sớm với môn Lập trình. Vì 
là học sinh chuyên Toán nên ngay từ lớp 
8 em đã được thi vượt cấp học sinh giỏi 
tỉnh môn Tin học với ngôn ngữ Pascal, 
lớp 11 với ngôn ngữ C++. Từ khi đó cho 
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đến nay, em đã xác định Khoa học máy tính là 
chuyên ngành mà em sẽ theo đuổi trong tương 
lai ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.Việc 
lựa chọn chuyên ngành Khoa học máy tính tại 
Trường ĐH Công nghệ đã giúp em phát huy 
được thế mạnh của bản thân. Vì vậy, dù là nữ 
giới, em vẫn quyết định theo đuổi ngành khoa 
học “mất cân bằng giới tính” này. 

Trước khi vào trường động lực lớn nhất với em 
đó là tiềm năng ngành nghề. Cho đến khi bước 
vào trường thì các giảng viên Khoa Công nghệ 
thông tin chính là người truyền động lực cho 
em. Đặc biệt là cô Lê Hoàng Quỳnh, nữ giảng 
viên mới được giải thưởng Quả Cầu Vàng gần 
đây. Cô là thần tượng và là hình mẫu em muốn 
hướng đến trong tương lai.

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, em có 
tâm đắc đối với hướng nghiên cứu hoặc sản 
phẩm khoa học và công nghệ nào không? 

Trong quá trình nghiên cứu em đã học được 
nhiều kiến thức và các kỹ thuật để áp dụng vào 
các bài toán cụ thể, điển hình là các nghiên 
cứu liên quan đến lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên. Dù là một lĩnh vực khá trừu tượng, các 

bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên được áp dụng 
vào trong thực tế khá hiệu quả, như phân tích 
cảm xúc khách hàng qua bình luận hay nhận 
diện tên bệnh nhân, địa điểm,... liên quan đến 
Covid-19 từ các đoạn tin tức. Đó là những 
bài toán em đã nghiên cứu và khá tâm đắc vì 
hướng nghiên cứu của em có thể giúp ích cho 
xã hội và cộng đồng.

Môi trường tại Trường ĐH Công nghệ đã 
thay đổi và giúp em trưởng thành như thế 
nào trong phương pháp học tập cũng như 
nghiên cứu?

Với hướng đi sẽ gắn bó với lĩnh vực khoa học 
máy tính nên từ những năm cấp 3 em đã tìm 
hiểu môi trường của các trường đại học có 
đào tạo chuyên ngành này. Và sau khi được 
học tập tại Trường ĐH Công nghệ, em vẫn tự 
tin khẳng định rằng em không hối hận khi lựa 
chọn vào Trường.

Ngay từ năm thứ 2 em được các thầy cô Khoa 
Công nghệ thông tin định hướng tham gia 
phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu và Công 
nghệ tri thức (DS&KT lab) với hướng nghiên 
cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khi tham gia 

 54

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



54 55

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội                  Số 362 - 2022

phòng thí nghiệm em được trau dồi thêm 
những kiến thức chuyên ngành, từng bước 
hoàn thiện bản thân trong quá trình học tập 
và nghiên cứu. Đồng thời, Nhà trường tạo điều 
kiện cho sinh viên tham gia nhiều học bổng. 
Em đã từng đạt các học bổng gồm học bổng 
khuyến khích học tập học kỳ II năm 2019-
2020 và năm 2020-2021, học bổng khóa học 
IELTS tại Excel English, học bổng Vingroup 
(năm học 2020-2021), chương trình trao đổi 
ASEAN in today’s world tại ĐH Kyushu, Nhật 
Bản (2020-2021), học bổng Pony Chung 
(2021-2022).

Sau khi tham gia nghiên cứu khoa học, em dần 
học được thêm cách sắp xếp thời gian một 
cách khoa học. Về phương pháp học tập, em 
chủ yếu dành thời gian nắm bắt kiến thức của 
thầy cô ngay trên lớp để tiết kiệm thời gian ôn 
thi. Bên cạnh đó em cũng dành thời gian cho 
việc làm, hoạt động nghiên cứu trên phòng thí 
nghiệm và tham gia tích cực các hoạt động 
Đoàn, Hội. 

Bí quyết giúp em cân bằng giữa học tập, 
nghiên cứu và các hoạt động Đoàn – Hội  
như thế nào?

Từ kinh nghiệm của bản thân, em nhận ra để 
tham gia các hoạt động chuyên ngành, mình 
cần phải cầu tiến, sẵn sàng để thử những điều 
mới mẻ và trưởng thành hơn qua những phép 
thử đó. 

Môi trường hoạt động nghiên cứu chuyên 
nghiệp đã chỉ cho em rằng, một khi đã làm việc 
gì, hãy chú tâm vào nó và làm thật cẩn thận, 
tỉ mỉ. Cách tốt nhất để tham gia được những 
hoạt động nghiên cứu là cần phân bổ thời gian 
khoa học và phải đảm bảo hoàn thành những 
việc mà mình, nhóm nghiên cứu và thầy cô đặt 
ra. Thay vì để việc đến hạn cuối cùng mới làm, 
em sẽ chủ động làm từ sớm, mỗi ngày làm một 
chút cho đến khi hoàn thành.

Việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội giúp 
cho em phát triển bản thân rất nhiều, ở các kỹ 
năng văn phòng, cũng như các kỹ năng mềm 
và có nhiều nguồn tài nguyên quý giá hữu ích 
cho việc học tập. Trên hết, em có thêm nhiều 
người bạn, người anh, người chị và các thầy là 

điểm tựa vững chãi cho em trong những thời điểm 
khó khăn. Đoàn - Hội là điểm đến của em sau thời 
gian học tập, nghiên cứu chính là bởi những giá trị 
và niềm vui nơi đây mang lại. 

Trong tương lai, em có tiếp tục theo hướng 
nghiên cứu về khoa học dữ liệu không?

Sau khi tốt nghiệp đại học, em dự định tiếp tục 
nghiên cứu khoa học và trau dồi kiến thức chuyên 
ngành. Vì hiện nay em đang là sinh viên nghiên 
cứu tại DS&KT lab với hướng nghiên cứu về khoa 
học dữ liệu, ngành khoa học tiềm năng và phù hợp 
với bản thân. Em hi vọng rằng thời gian tới có thể 
đạt nhiều thành quả nghiên cứu tốt hơn, có tính 
ứng dụng cao hướng đến cống hiến cho sự phát 
triển cộng đồng.

Cảm ơn Khánh Huyền về cuộc trò chuyện!

Sinh viên Bùi Khánh Huyền - Uỷ viên Ban Kiểm tra Đoàn 
trường, Cộng tác viên Văn phòng Đoàn - Hội, Chi hội trưởng 
K64 CACLC1 với điểm trung bình chung trong học tập đạt 
3.81/4.0; giải Nhì hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 
cấp khoa năm học 2020-2021; đồng tác giả 01 báo cáo 
khoa học (KSE2021-0115) được đăng trên hội nghị quốc 
tế "Knowledge and systems engineering" lần thứ 13 (KSE 
2021); tham gia cuộc thi CS50 Puzzle Day tổ chức bởi Đại 
học Harvard (8 out of 10 problems solved); giải Ba cuộc thi 
Shecodes Virtual Hackathon 2021; giải Nhì Olympic Vật lý 
sinh viên toàn quốc năm học 2020 - 2021; năm học 2019-
2020, 2020-2021 đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, nhận 
học bổng khuyến khích kỳ II năm học 2019-2020 và năm 
học 2020-2021; học bổng Vingroup năm học 2020-2021, học 
bổng Ponychung năm học 2021-2022.
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