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Lời nói đầu
“Nếu được đi du học lại, tôi sẽ…”, chắc hẳn rằng khi đọc tựa của quyển sách này nhiều

bạn sẽ không khỏi bùi ngùi nếu đã từng du học và một sự háo hức đón đọc đối với những
bạn chuẩn bị đi du học. Quyển sách này được chia làm 2 phần: phần 1 chính là những lời
tâm sự của các cựu du học sinh khắp nơi trên thế giới về những nuối tiếc khi thời gian

không thể quay trở lại để có đời sống du học đúng theo nghĩa của nó, những nhận vật chia

sẻ có thể là Việt kiều, có thể là những người đã trở về Việt Nam hay đơn giản đang là 1 du
học sinh tiếp tục rong ruổi thanh xuân ở một châu lục mới; phần 2 của quyển sách chính là
những kinh nghiệm và bí quyết để giúp cho thế hệ du học sinh tiếp theo của Việt Nam có

được 1 chuyến du học thành công. Đó như một tấm bản đồ hướng dẫn và cầm tay chỉ việc
một cách chi tiết nhất kèm những lời giải thích đầy tâm huyết.

Xuất phát quyển sách này là một bức xúc

tồn tại từ rất lâu của giới du học sinh ”Vì sao
du học sinh Việt Nam tại Mỹ đông Top 5 tại

1. Tốt nghiệp đúng thời hạn

tốn?”. Về bản chất du học chính là 1 sự đầu

2. Làm chủ chuyên môn,

Mỹ mà số lượng Visa H1B lại cực kì khiêm
tư lớn của cha mẹ về phương diện tài chính
và người du học dành cả 1 khoảng tuổi trẻ

tại nước ngoài. Cũng theo thống kê chính

thức, Việt Nam mỗi năm chi tiêu gần 3 tỉ đô

kiến thức đã học
3. Có sản phẩm chuyên môn;
Có giải thưởng

cho con em đi du học và con số này năm

4. Intership/ Exchange/ Gap-year

nhiên, có mấy ai trong những nhà đầu tư là

5. Luôn có kỉ luật/ chiến lược/ kế hoạch cho mọi việc

sau bao giờ cũng hơn năm trước. Tuy

cha mẹ đánh giá được sự đầu tư này có

6. Làm chủ vốn ngoại ngữ sử dụng;

nào là một chuyến du thành công? Chắc

Sử dụng được ít nhất 1 ngôn ngữ khác

hiệu quả hay không. Nói một cách khác, thế
không nhiều bạn trả lời được câu hỏi này.

Còn riêng với chúng tôi - những cựu du học

sinh - người đã để lại một phần thanh xuân
trên đất khách đã đúc kết được những tiêu

7. Làm chủ kỹ năng mềm, công nghệ
8. Teamwork, leadership, pro-active, open-mind
9. Du lịch ít nhất 5 nước ở 2 châu lục;

chí sau để đánh giá thế nào là một chuyến

Xây dựng mối quan hệ

bằng cấp danh giá, bạn phải có những tố

10. Là một công dân văn minh

du học thành công. Ngoài việc có được
chất của một người du học sinh được học

11. Là một người phát triển toàn diện

Vậy thì đó là những gì? Nếu bạn chưa đi du

12. Khả năng tự lập; Thái độ bình tĩnh

tập ở những nước tiên tiến và phát triển.
học, hãy dùng những điều dưới đây là mục

tiêu cho mình. Còn nếu bạn đang và đã đi

du học, hãy cầm cây bút lên và “tick” xem
chuyến đi của mình đã đạt được những
tiêu chí nào nhé.
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Chúng tôi tin rằng sau khi đọc hết quyển sách này, bạn sẽ có một sự khác biệt từ bên trong con người bạn. Bạn sẽ

trân trọng công sức của ba mẹ bạn hơn, bạn sẽ trân quý tuổi trẻ của bạn hơn và chắc chắn bạn cũng sẽ trân quý

chuyến đi du học này hơn vì khi nhìn lại bạn thấy mình may mắn vì được đi du học và có những trải nghiệm quốc tế

không thể quên được. Ngoài kia, vẫn còn rất rất nhiều bạn trẻ chỉ mong một ngày được ngồi ở giảng đường Đại học
nơi mà ngôn ngữ không phải là tiếng Mẹ đẻ.

Theo Trần Thị Ngọc Hoài – CEO nguonhocbong.com
Chú ý:
• Trong quyển sách có sử dụng một số từ tiếng Anh chuyên môn
• Bất kì ai cũng có thể chia sẻ quyển sách này vì đây là ấn phẩm vì cộng đồng.
• Nếu các bạn chia sẻ bài viết riêng từ quyển sách này, các bạn không cần hỏi ý kiến của chúng tôi nhưng cần ghi rõ
trích nguồn: “Theo Nếu được đi du học lại, tôi sẽ... - nguonhocbong.com”
• Quyển sách này thuộc bản quyền sở hữu của nguonhocbong.com

CEO - TRẦN THỊ NGỌC HOÀI

NGUỒN HỌC BỔNG

hoai.tran@helpscholarships.com

nguonhocbong.com
training.nguonhocbong.com

0975-1288-09
Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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Nếu được đi du học lại

tôi sẽ…

Tôi là 1 du học học sinh Pháp và Anh. Cơ hội may mắn du học đến với tôi đã mang tôi đi hơn 10 nước kể cả du lịch,
công việc, v..v.. Sau thời gian về Việt Nam làm việc, tôi nhận thấy xung quanh tôi cũng có nhiều bạn đi du học hoặc
bằng du học tự túc hoặc bằng học bổng du học, phần lớn tôi thấy họ có 1 chút tiếc nuối. Tôi hỏi họ tiếc nuối điều
gì? Họ nói rằng trong cả mấy năm du học, họ đã bỏ phí rất nhiều cơ hội để làm việc này việc kia, đi nước này nước
nọ, bla..bla..
Với tất cả những gì rút ra từ kinh nghiệm bản thân và bạn bè, tôi viết bài này chia sẻ cùng các bạn đang chuẩn bị du
học để các bạn rút kinh nghiệm sử dụng thời gian, tiền bạc và quan trọng là tuổi trẻ 1 cách hiệu quả hơn.
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
đi du lịch nhiều hơn nữa

Việc 1 sinh viên Việt Nam du học tại Pháp chỉ sống mãi 1 thành phố

Toulouse trong 5 năm liền và năm thứ 6 mới bắt đầu đặt chân đến

Paris. Đây quả là sự uổng phí. Với sự hỗ trợ của chính phủ Pháp dành

cho sinh viên, card 12-25 sẽ giúp bạn đi TGV chỉ với 50% giá vé.

Ngoài ra, bạn có thể săn vé rẻ mùa thấp điểm là hoàn toàn có thể đi

du lịch các vùng lân cận được, chưa nói là đi du lịch nước ngoài. Việc

này tương tự cho những bạn tại Anh, chỉ quanh quẩn thành phố nhỏ

giữa trường Đại học, siêu thị, kí túc hoặc ở Mỹ 6 năm chỉ biết đúng

1 cô bạn người Ba Lan của tôi có học
bổng Eramus Mundus luôn khuyến

khích tôi đi chơi tìm hiểu mọi thứ. Cô
ấy nói ”Hãy đi đi, hãy tận dụng những
gì họ đang ưu đãi để làm giàu cho
tuổi trẻ của bạn. Đó là tài sản của bạn

sau này”. Và tôi đã nghe theo, đã đi

và cố gắng đi thật nhiều từ Châu Á
sang Châu Âu và Bắc Mỹ.

tiểu bang của mình thì cũng là tiếc cho những năm tháng trẻ tuổi.
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
chơi với nhiều bạn nước ngoài hơn

Việc giao lưu văn hóa luôn làm tăng hiểu biết của 1 du học sinh quốc tế.
Kết bạn, chia sẻ hay thậm chí sống trong 1 căn hộ “liên hiệp quốc” luôn
mang lại nhiều điều thú vị. Bạn sẽ gặp những người trẻ Anh galant với
phụ nữ, gặp bạn du học sinh Nhật luôn cuối gập đầu cảm ơn bạn dù chỉ
là hành động add friend Facebook, hay những anh chàng Arab Saudi
lắm tiền và hào phóng tại Anh quốc với hàng hiệu Gucci hay Dolce &
Gabbana (D&G)…
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ chỉ giữ networking
với cộng đồng du học sinh Việt Nam mà thôi

Việc du học sinh Việt Nam túm tụm chơi với nhau trong 1 thành phố hiện nay rất phổ biến. Điều này sẽ gây bất lợi cho các
bạn du học sinh mới hoặc không quá mới vì cứ gặp nhau nói Tiếng Việt thì ngoại ngữ các bạn sẽ không tiến bộ được.
Các bạn đừng nghĩ du học tại Anh thì tiếng Anh của mình sẽ giỏi, du học tại Pháp thì tiếng Pháp của mình sẽ “nói như
gió”. Sẽ không bao giờ có chuyện đó nếu các bạn không tận dụng môi trường bản địa để luyện tập mỗi ngày như đi
chợ mua hàng trả giá; tự chủ động làm quen với bạn bè quốc tế, người dân bản xứ, tự đọc báo xem ti vi hàng ngày
để luyện khả năng nghe cũng như tình hình thời sự tại nước đó. Chính những hiểu biết đó sẽ là những chủ đề cho các
cuộc tranh luận giữa bạn và người bản xứ. Và kết quả là, ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể bên cạnh làm
quen vá kết thân với họ. Nếu có giữ networking với người Việt thì nên là những du học sinh Việt Nam tại các quốc gia
khác, các bạn cùng trao đổi lẫn nhau sẽ thêm kiến thức và kinh nghiệm!
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
xin thực tập tại nước ngoài

Trong trường tôi có rất nhiều du học sinh quốc tế và sinh viên bản địa xin thực tập tại nước ngoài. Đây là điều mà các
trường đại học nước luôn khuyến khích vì vừa đi thực tập, vừa tìm hiểu văn hóa cũng như thị trường tại nước khác. 1
dịp rất tốt để tăng kinh nghiệm quốc tế, tri thức lên 1 bậc. Ví dụ: bạn học tại Pháp có thể xin thực tập tại Canada, Bỉ, Thụy
Sĩ, v..v.. Học tại Anh có thể xin thực tập tại Hồng Kong, Singapore, v..v..
Đừng tự khép mình là 1 du học sinh Việt Nam chỉ loanh quanh thực tập tại nước đang du học hoặc về Việt Nam tranh thủ
thực tập vài tháng, vừa thăm gia đình. Đó không phải là tuổi trẻ mà đó là sự trốn tránh những khó khăn. Tuổi trẻ du học
là phải đi thật xa, hiểu biết thật nhiều, networking thật tốt với bạn bè quốc tế. Có như vậy các bạn mới sử dụng tốt cơ hội
“đi du học nước ngoài” mà cha mẹ đã trao cho các bạn. Điều mà không phải bạn trẻ nào cũng may mắn có được.
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
viết blog hoặc website về chuyên ngành của mình

Hiện nay, sinh viên Việt Nam du học tại nước ngoài không ít như trước đây. Thống kê cho thấy đến năm 2018 có hơn
100.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại các nước khác nhau với đủ dạng ngành nghề (Thêm thông tin: tại Mỹ, hàng
năm chào đón thêm 200.000 sinh viên Trung Quốc mới du học Mỹ lần đầu). Do đó, nếu những bạn du học chung
chuyên ngành có thể cùng nhau hoặc cá nhân mỗi du học sinh lập ra 1 blog hay website hay Fanpage để chia sẻ
chuyên môn, ngành nghề mình đang du học thì đây chính là 1 nguồn kiến thức và định hướng quý giá cho các bạn du
học sinh Việt Nam các khóa sau. Đây cũng chính là bí mật thành công của người Do Thái - 1 dân tộc luôn ghi chép
những điều hay để truyền bá lại cho cộng đồng của mình.
Ví dụ: bạn học về nước hoa thì viết về ngành công nghiệp mùi hương có những gì đặc sắc, chương
trình đào tạo ra sao? Bạn học về ngành Dược tại Mỹ có thể chia sẻ con đường sự nghiệp từ lúc đi
học đến lúc đi làm ngành Dược tại Mỹ như thế nào? Bạn học về du lịch thì có thể viết về quá trình
du học Thụy Sĩ về ngành du lịch quản lý khách sạn v..v.. Có rất rất nhiều điều các bạn du học
sinh Việt Nam có thể chủ động làm được. Nếu bạn làm được điều này, đây chính là cách
bạn tạo networking trong chuyên ngành của mình và đó sẽ là cơ hội của các bạn sau
này.
Nếu vẫn chưa tin tôi, các bạn hãy cứ làm thử để chứng thực điều tôi nói nhé.
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
tham gia nhiều expo, hội thảo chuyên ngành, workshop

Do tính chất công việc sau khi tốt nghiệp tại Pháp và làm việc tại Mỹ nên tôi thường hay đi expo để phục vụ cho công
việc của mình. Có 1 lần tham gia Expo tại Singapore về năng lượng tái tạo để tìm nhà cung cấp và đối tác. Tôi đã nhìn
thấy vài nhóm sinh viên trường NUS, NTU tại Singapore cũng tham dự. Quan sát kĩ, tôi thấy họ đi từng nhóm với 1
giảng viên và đến từng gian hàng triễn lãm để tìm hiểu về công nghệ, cập nhật tin tức cũng như đường hướng phát
triển tương lai của lĩnh vực này. Các chủ doanh nghiệp tiếp đón các sinh viên này rất nhiệt tình và chỉ dẫn rất nhiệt
huyết. Tôi có 1 chút thích thú. Vậy đó các bạn, nếu được đi du học lại tôi sẽ đi expo, hội thảo chuyên ngành, workshop
vì ở đó tôi được cập nhật những gì mới nhất trong lĩnh vực của mình, được chiêm ngưỡng những sản phẩm thương
mại và tạo được networking trong lĩnh vực của mình. Bạn hãy tưởng tượng, bạn đang trong phòng phỏng vấn xin việc,
bạn kể về những gì đã học hỏi và cập nhật từ lĩnh vực của bạn thông qua các triển lãm tham dự, hội thảo chuyên ngành
thì tôi tin rằng bạn thuyết phục nhà tuyển dụng đến 90% với 1 ứng viên năng động và chú tâm vào sự nghiệp như bạn.
Do đó, đừng bỏ lỡ những cơ hội để nâng cao kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình.
Ví dụ: tại Pháp, bạn nào học về ngành hàng không thì có thể tham gia expo về ngành này hàng năm tại ngoại ô Paris,
bạn nào học về điện tử thì có các expo tại Paris chuyên cập nhật các sản phẩm công nghệ hoặc qua Mỹ tham dự triễn
lãm CES nổi tiếng hàng năm (cũng tùy vào điều kiện của các bạn nữa nhé). Tại Đài Loan, nơi expo diễn ra vài lần với
nhiều lĩnh vực khác nhau như Green Energy expo vào tháng 10 hàng năm thì du học sinh tại Đài Loan nên tận dụng cơ
hội này. Hay Hong Kong với các sự kiễn triễn làm được công bố theo lịch năm cho các lĩnh vực điện tử, chiếu sáng,
sản phẩm xanh, thời trang, v..v…. Hoặc tại Nhật Bản, nơi có quá nhiều expo từ nông nghiệp máy móc cho đến công
nghệ tiên tiến sẽ là những cơ hội rất tốt cho các bạn du học tại Nhật Bản.
Thế giới đang chuyển động không ngừng và các ngành công nghiệp cũng liên tục đưa ra các sản phẩm thương mại
mới. Và chắc chắn những thứ ấy sẽ hội tụ tại expo hay workshop chuyên ngành các bạn ah.
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Nếu được đi du học lại, tôi sẽ không làm thêm
ở nhà hàng, đặc biệt là không làm cho nhà hàng Việt Nam.

Việc làm thêm là suy nghĩ đầu tiên đối với các bạn đi du học bằng con đường du học tự túc để trang trải sinh hoạt phí
tại những nước đắt đó như du học Úc, du học Mỹ, du học Anh, v..v.. Điều này không sai mà hoàn toàn là hợp lý. Nhưng
bạn có biết việc làm thêm tại nhà hàng cũng có mặt trái của nó. Tại Anh quốc, nước này cho phép sinh viên làm việc
20h/tuần nhưng đa phần du học sinh làm hơn con số này. Vừa phải đi học, vừa phải làm thêm để phụ vào tiền sinh
hoạt phí quả là 1 thử thách lớn. Nếu du học sinh Việt Nam làm cho nhà hàng Việt thì tiếng Anh của bạn cũng sẽ chẳng
khá hơn chút nào đâu, chưa kể nếu gặp chủ không tốt nữa thì bạn nhìn người Việt 1 cách xấu xí lắm. Có những nhà
hàng Việt còn được đưa vào black list vì bốc lột sinh viên Việt Nam. Quan trọng hơn nữa là trong CV của bạn, bạn
không nên ghi là làm Phục vụ nhà hàng. Điều này không thật sự giúp gì nhiều cho bạn trừ khi bạn học các ngành du
lịch, nhà hàng, quản lý khách sạn hoặc ngành chế biến ẩm thực.
Hãy dùng vốn ngoại ngữ của mình và sự năng động để tìm những công việc làm thêm tốt hơn để có thể tự tin ghi điểm
cho CV của mình. Rất nhiều tin tuyển dụng việc làm thêm hấp dẫn dán trên các board của trường. Hãy tận dụng nó
làm đẹp cho con đường sự nghiệp của mình. Thậm chí có thể làm volunteer cho các dự án lớn, vừa được giao tiếp,
vừa được kinh nghiệm. Điều này quý biết bao!
Nếu được đi du học lại, tôi sẽ sẽ…sẽ có rất nhiều điều lên kế hoạch tốt hơn. Những gì tôi chia sẻ trên đây là những
điều tôi thấy thực tế. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn đã và đang hoặc sẽ du học có được những kinh nghiệm quý
giá hơn cho sự đầu tư vào con đường học hành của mình.
Và nếu như bạn KHÔNG MUỐN chạm lại vết xe đổ của thế hệ đi trước, việc đọc kĩ quyển ebook này từ đầu đến cuối
là 1 việc vô cùng cần thiết. Đây là CÁCH DUY NHẤT để tiền cha mẹ của các bạn được sử dụng hợp lý nhất. Du học
suy cho cùng là 1 sự đầu tư của cha mẹ về tài chính và của bạn về thời gian. Hãy nghĩ cách sinh lời cao nhất cho món
đầu tư của ba mẹ các bạn nhé!
Có phải bạn rất yêu cha mẹ của bạn không?
Trần Thị Ngọc Hoài – CEO nguonhocbong.com
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“Thế quái nào nhỉ?” là câu hỏi mà tôi thường tự hỏi mình khi nghĩ về những
điều mình từng làm khi ra nước ngoài du học. Giống với một số bạn bè, tôi
được đi du học nhiều lần ở nhiều nước khác nhau. Cảm giác chung sau mỗi
lần trở về là thấy “mình đã khôn ra nhưng chưa lớn”. Vậy nên đôi khi cầm một

tách cà phê và nghiền ngẫm tôi vẫn không hiểu được tại sao mình lại phạm
phải những sai lầm ngớ ngẩn như thế.

Nếu được đi du học lại
tôi sẽ…

1

Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
chọn nước cẩn thận hơn

Lần đầu tiên đi du học, tôi đi Nga học đại học theo diện học bổng nhà nước. Tôi có một vài lựa chọn khác như là đi

tự túc hoặc học bổng bán phần tới Singapore hoặc Australia. Tôi chọn Nga một phần vì lý do kinh tế, một phần vì

những ấn tượng tốt đẹp về Nga mà bố mẹ tôi kể. 19 tuổi, chưa vấp váp gì trong đời, tôi bước lên một hành trình đầy
xóc nảy. Tôi không quá hối hận vì nước Nga cho tôi gặp những con người tuyệt vời, nhưng nếu được chọn lại chắc
tôi sẽ chọn cẩn thận hơn.

Khi bạn đi du học, tức là bạn đã xác định mất một vài năm để tiếp thu kiến thức. Việc bỏ quá nhiều thời gian ra để
học một thứ ngôn ngữ bạn không sử dụng hay một lượng kiến thức bạn không dùng là một sự lãng phí chất xám,

thời gian và cơ hội. Sau khi du học ở Nga, tôi đi tiếp đến Australia và nhận ra mình phải cố gắng không chỉ gấp đôi
để bắt nhịp. Có người cho rằng ngôn ngữ chỉ là phương tiện, kiến thức là chung. Điều này chỉ đúng với một số

ngành khoa học cơ bản, còn đa phần hệ thống kiến thức là chuyên biệt theo từng nước. Cũng có người nói với tôi
là việc đã học một thứ rồi, thì khi học một thứ tương tự sẽ nhanh hơn. Điều này cũng không đúng nốt. Bởi vì, những
những thứ đã biết sẽ cản trở việc tiếp thu những cái tương tự. Tôi đoán ít nhất 95% người Việt phát âm sai chữ

“like”. Không chỉ đơn giản là do nuốt phụ âm cuối của tiếng Việt, mà còn vì tiếng Việt không có nguyên âm nhúng
nên chúng ta phát âm ngắn và đanh bằng đầu lưỡi. Việc học một ngoại ngữ đã vất vả, tôi còn phải học tới ba ngoại
ngữ trong cuộc đời và cảm thấy cạn kiệt sức lực vì tôi là dân kỹ thuật.

Khi bạn du học, phần lớn các bạn cũng đã xác định du học để làm gì (còn nếu bạn chưa thì bạn nên nghĩ kỹ vì đây
là một sự đầu tư lớn). Việc học ở các nước khác nhau, theo các hệ thống khác nhau, sẽ có những đặc điểm khác

nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn tiếp tục con đường học thuật thì nên chọn các chương trình cho phép bạn tham gia
nghiên cứu và viết báo quốc tế từ bậc học sớm nhất. Lượng trích dẫn quốc tế không chỉ giúp bạn dễ xin các học

bổng tiếp theo, mà thậm chí còn theo cùng các bạn tới khi xin kinh phí nghiên cứu khi các bạn đã là Giáo sư. Ngược
lại, nếu bạn muốn làm việc cho các tập đoàn lớn, hãy chọn những hệ thống hỗ trợ bạn thực tập ở nơi mà bạn muốn.

Đừng thực tập chỉ để lấy kinh nghiệm hoặc giấy chứng nhận. Có cả một thế giới phức tạp liên tục vận hành đang
chờ bạn khám phá. Theo tôi, việc học kiến thức đơn thuần (course work) hay trải nghiệm văn hóa chỉ là một hình
thức làm kinh tế giáo dục.

9

2

Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
quan tâm mọi người hơn

Nếu bạn nghe thấy mùi ích kỷ đâu đây thì bạn đã đúng. Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không phải tuổi

tác mà là ai có thể quan tâm đến người khác. Tôi rời Việt Nam khi bản chất vẫn là một đứa trẻ nên có lẽ đã chưa
đủ quan tâm tới mọi người. Bạn có thể cũng giống tôi. Bạn gái đầu tiên rời bỏ tôi vì tôi quá mải học (và cả mải

chơi) nên không quan tâm đúng mức. Người ta nói con gái không cần một người yêu giỏi giang, chỉ cần người ấy
quan tâm mình. Tôi cũng đánh mất nhiều người người bạn vì thiếu sự quan tâm.

Hola!

Nếu bạn đã rời nhà, hãy đối xử với người xung
quanh thật tốt. Đừng lấy lý do gì cả, vì cái người
khác cần đôi lúc chỉ là một phút bạn lắng nghe họ,
bởi họ cũng xa nhà.

Hello!

Tôi cũng muốn quan tâm cả tới những người dân bản
địa và các du học sinh khác. Ở Nga cũng như nhiều
nước phương Tây khác có sự thù hằn sắc tộc và chủ

nghĩa bài ngoại khiến cho sinh viên nước ngoài có

những sự ngần ngại nhất định. Thời tiết buốt giá khiến

cho sinh viên co cụm trong các ký túc xá và càng không
hiểu được thế giới bên ngoài.

Dù ở đâu, làm gì, hãy chọn một lăng kính trong
sáng để nhìn xã hội một cách đầy đủ, rõ nét.

Việc tiếp xúc với những người làm ở nhà hàng, chợ trời,
xưởng dệt, hay thậm chí dân buôn lậu cũng sẽ ảnh

hưởng tới góc nhìn của bạn. Nếu bạn đã đến nước họ,

hãy quan tâm con người của họ. Tôi không cần đi thật
nhiều nơi và chụp thật nhiều ảnh để up lên Facebook.

Tôi cần có thêm nhiều người bạn. Đó mới thật sự là
cuộc sống và sức mạnh của tôi.

3

Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
quan tâm mình nhiều hơn

Một người cần được quan tâm nữa đó là chính bạn. Nếu được
đi du học lại, tôi sẽ cố gắng nấu ngon khoảng mười hoặc hai

mươi món trước khi rời nhà, cũng như là làm quen với việc tự
chăm sóc bản thân khi đau ốm. Thức ăn, thuốc uống là nguồn

Ngoài ra, hãy học cách ăn mặc bởi vẻ ngoài
của bạn đáng giá triệu đô.

năng lượng cho bạn vì vậy đừng tự nhét cho mình một cục pin
tồi. Phần lớn du học sinh phải tự nấu ăn, nên nếu bạn không

muốn tra tấn mình trong vài năm, thì nên biết nhiều món. Đừng
nghĩ chỉ dăm ba món thay đổi là đủ.
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4

Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
không phí thời gian

Tôi từng nghĩ não bộ ngừng phát triển sau khi tôi 18 tuổi, nhưng thực tế thì tôi đã nhầm. Rất nhiều nghiên cứu khẳng
định não liên tục thay đổi trong suốt cuộc đời và mỗi phút của tôi đều cống hiến cho sự thay đổi của nó. Quan trọng
hơn là mỗi phút của tôi đều được quyết định bởi chính tôi. Có những lúc tôi chán ngấy một vài môn học. Tuy nhiên
lúc đó tôi không biết rằng dạy cái gì là do nhà trường, còn học cái gì là do mình.

Nếu được đi du học lại, chắc chắn tôi sẽ chủ động
tìm kiếm cơ hội, mà không giới hạn cuộc sống của
mình trong những gì người khác đưa cho.

Bạn không cần đạt điểm tối đa tất cả các môn
để có thể xin việc hay học bổng du học sau khi
tốt nghiệp. Thực tế thì tôi đạt điểm tối đa tất
cả các môn mà vẫn cực kỳ vất vả đó thôi.

Trừ phi bạn không muốn tốt nghiệp, thời gian học tập ở
nước ngoài là có hạn. Vậy nên, nếu có cơ hội để làm việc

gì, hãy làm việc đó. Khi học năm thứ ba đại học, tôi từng
có cơ hội tham gia vào một dự án điện nhiệt hạch ở Pháp.
Lúc đó, nó được ví như một dự án tạo mặt trời trên trái

đất. Tôi không tham gia vì sợ ảnh hưởng việc học (cũng

Giá trị của bạn là ở cái bạn cống hiến cho xã hội,
chứ không phải cái bạn học được vào người.

như là việc chơi) và đã bỏ lỡ trải nghiệm tuyệt vời này.

5

Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
chọn chỗ ở thật cẩn thận

Chọn nơi ở cũng cực kỳ quan trọng khi đi du học. Không chỉ là an ninh, vấn đề di chuyển cũng có thể ngốn của bạn

rất nhiều thời gian. Nhiều bạn chọn ở xa vì gần nơi làm hoặc nhà rẻ. Tuy nhiên sau gần một giờ mệt nhoài mới tới được
trường thì bạn cũng sẽ không có nhiều năng lượng để học.

Cũng đừng nghĩ năm mười phút trước khi chuyển bến là
quá ngắn để lắng đọng. Hãy tranh thủ vì đôi lúc một ý
tưởng hay lại bắt nguồn từ một câu nói bâng quơ.

Đừng đọc trên xe, hãy tận dụng thời gian này để
nghe lại bài giảng hoặc một số thứ cho bạn ý tưởng.

Cho dù là bất cứ ai, thành công hay thất bại, thì họ
đều có những nuối tiếc. Có người nhiều, có người ít.

Vậy nên nếu phải đi du học lại tôi sẽ không sợ sai. Tôi
chỉ sợ mình phải nuối tiếc thật nhiều. Và tôi chúc bạn
vững vàng bước tiếp vì không cần phải ngoái lại.

Theo Peter To – Cựu du học sinh Nga & Úc
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Nếu những năm tháng du học
có thể quay trở lại…
Trong những ngày miệt mài ngồi trong
văn phòng và quay cuồng với những dữ

liệu, rồi suy nghĩ bâng quơ đến tương lai
sắp tới, tôi chợt nhớ về những năm

tháng rong ruổi ở trời Anh. Từ năm 17
tuổi vừa tốt nghiệp trung học, đến năm
22 tuổi đã có một công việc “ổn định” tại

Mỹ. Tôi tự thấy đây chính là cuộc sống

không riêng gì tôi năm tháng đó mà tất cả

những bạn trẻ sinh viên đều (đã từng) ao
ước có được. Nhưng khi đạt được rồi,

tôi lại hối tiếc cho thời sinh viên chưa đủ
trọn vẹn. Vì tôi mất đi một đặc quyền của

tuổi trẻ, đặc quyền được “thử”, được
“trải nghiệm” và được “sai lầm”.

Khi bạn có quá nhiều dự định và tham vọng, bạn sẽ có
động lực mạnh mẽ để đi làm những điều bạn lên kế

hoạch. Nhưng đổi lại, bạn sẽ dễ dàng lo sợ. Lo sợ nếu

như bản thân làm sai một chuyện gì đó, thì sẽ đánh
mất những thành tựu phải khó khăn lắm mới đổi lại
được. Sự lo sợ đó ám ảnh tôi suốt gần 3 năm ở Anh.
Đến một lúc tôi cảm thấy bản thân đủ vững, cho đến

khi tôi cho rằng mình có thể thả lỏng bản thân, đến lúc

tôi nghĩ “back up plans” của mình đủ mạnh để bù đắp
cho những sai lầm có thể sẽ phạm phải nếu thử, thì

cũng là lúc tôi phải rời khỏi U.K mà không hề có một
dự định trước đó.

Cuộc sống sinh viên tại London nói không oan nếu so
sánh với một nồi “tá bí lù”. Cuộc sống sinh viên ở

London rất đa dạng, trong cái nhà hàng nhỏ xíu đó có
thể là một người đạt học bổng toàn phần chính phủ hay
cũng có thể là con trai, con gái của một quan chức cao

cấp nào đó hoặc có thể là những người tận dưới đáy xã hội và ao ước đi nước ngoài để tìm kiếm một sự đổi đời.

Nhưng đến U.K, cho dù bạn là ai, xuất phát điểm nơi nào, thì đều là mây trôi bèo. Tự do, lại kiếm tiền khá dễ dàng,
sinh viên Việt Nam dù gia cảnh giàu hay nghèo thì đều rủng rỉnh ít nhiều trong túi cho những buổi nhậu rượu mạnh,

những hôm ở bar điên cuồng đến sáng, những buổi thử “thuốc” mua còn dễ hơn mua thuốc lá hợp pháp trong siêu

thị. Mọi sự không chừng mực đều dẫn đến sự trượt dài về sau. Chúng tôi hay kháo nhau một câu nói “What happened

in London, stay in London”. Ngẫm nghĩ lại không biết cha mẹ có bị bàng hoàng khi nhận ra những đứa con lúc về nhà
trên dạ bảo vâng lời ăn tiếng nói vô cùng chuẩn mực lại là những kẻ điên cuồng nhất ở thành phố có tỉ lệ tội phạm
cao ngất ngưỡng của thế giới.

Đã quá nhiều bạn trẻ một lần thử trượt dài cả một đời vì
thứ thuốc đó rồi. Trước khi đi, ai cũng mơ ước mình sẽ

áo gấm về làng, nhưng phải đi rồi mới biết, tiền bạc + tự
do + sự ủng hộ (xúi dại) từ bạn bè + “thử một lần chẳng
hại ai” = combo “chẳng bao giờ thấy đường về”.

Nhưng khoảng cách của người thành
công và kẻ thất bại không phải vì họ
dám hay không dám thử, mà là thử rồi
có dứt ra được không?
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Ấy là vấn đề sinh hoạt. Lại tiếp nói về văn hóa. Tôi đã đi khá nhiều đất nước, và chưa từng thấy một nơi nào có sự

pha trộn văn hóa “hòa nhập nhưng không hòa tan” như London. Một nghiên cứu xã hội chỉ ra rằng, mỗi ngày có hơn
200 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng tại nơi đây. Nhiều người dân bản xứ kháo nhau, bạn không thể du lịch hết

Paris trong vòng một tháng, nhưng có thể check-in toàn bộ London trong vòng một ngày. Quả thật, trong vòng ba
đến năm cây số xung quanh Picadilly Circus là những cung điện như Buckingham Palace, Tòa nhà Quốc Hội, Big

Ben, Tu viện Westminster, London Eyes, sông Thames và công viên St. James. Bạn dễ dàng ngồi trong một nhà hàng
bốn sao nơi yêu cầu một bộ suits chỉnh chu hoặc váy dạ hội đúng chuẩn chỉ để cho một bữa tiệc trà 45 phút. Bạn

cũng có thể mặc quần jean áo pull và giày thể thao cho những bàn ăn đậm chất Châu Á ngay China Town. Đến 6 giờ

tối khi London đã lên đèn đêm, bạn lại có thể tìm kiếm những vở kịch kinh điển trong những rạp hát với: Mama Mia!;

Lion King; Les Miserable. Nhạc kịch là một môn nghệ thuật yêu cầu một gu thưởng thức khá cao, nhưng thật sự rất
bất ngờ khi ở London, nhạc kịch là một công cụ giải trí cuối tuần. Những rạp chiếu phim VUE và những bộ điện ảnh

bom tấn lại trở nên thưa thớt người xem ở London, nhưng rạp hát nhạc kịch đòi hỏi người xem phải mua vé trước
ít nhất một tuần và đứng xếp hàng trước khoảng 45 phút nếu không muốn mất nửa buổi diễn; và thật bất lịch sự
nếu buổi nhạc kịch đã hát mà vẫn thấy những người lom com đi vào trễ. Văn hóa Angle đem đến cho những ai ở đó

đủ lâu một tiêu chuẩn hành vi ứng xử khó tìm được nơi nào khác; và ở ngay cái nơi lạnh lẽo quanh năm đó lại chào

đón và giang tay với cả trăm nền văn hóa khác nhau để tạo nên một London đa sắc tộc, đa văn hóa. Một “Hợp Chủng
Quốc” thật sự ngay giữa Châu Âu.

Những năm tháng vùi đầu học để giữ thành tích và chôn mình làm thêm buổi tối làm quỹ thời gian nghỉ ngơi mỗi tuần
của tôi trở nên hạn hẹp và còm cõi. Đến nỗi, mỗi lần tôi ao ước ngồi xem một vở nhạc kịch đúng nghĩa thì thể trạng
sức khỏe đã quá mệt để có thể thật sự tập trung thưởng thức.

Tôi có thể đi mọi nơi trong London mà không cần tra

bản đồ, có thể nhắm mắt và chợp ngủ trong lúc tàu

chạy mà vẫn biết tàu đang đến bến nào để xuống,

nhưng lại chưa từng dành trọn một ngày để uống một

Cho đến bây giờ, một trong những điều
làm tôi hối tiếc nhất chính là chưa thử
“yêu” London một ngày trọn vẹn.

buổi trà chiều thư giãn, hẹn một buổi tối nhẹ nhàng rồi

đi xem một vở nhạc kịch với tâm lý thưởng thức. Đã

bao nhiều lần tôi muốn hẹn để đợt sau coi lại, rồi tự
cho mình một cái lí do mình còn ở đây rất lâu rất lâu để
khước; để rồi một ngày nọ tôi nhận ra London và tôi đã

cách nhau 14 tiếng máy bay và càng xa vời vời trong
cái quỹ thời gian càng lúc càng eo hẹp.
Vậy nên các bạn trẻ, những người sắp trải qua ít nhất

18 tháng ở Anh, hãy dũng quỹ thời gian quý báu đó mà
đi thật nhiều nơi. Nào có nơi đâu các bạn có thể đi hơn

10 nước với khoảng 2000 sterling vì khoảng cách giữa

London và Paris có khi chỉ có một đoạn hầm xuyên
sông. Có nơi đâu mà một chuyến tàu từ London đi
Cambridge chỉ bằng 2 ly coffee; rồi bạn sẽ được thả

mình trên sông Cambridge, nghe những chàng trai với
mái tóc vàng lãng tử và đẹp như những bức tranh điêu
khắc thời kì Phục Hưng kể về sự tích phá hoại của sinh

Lúc còn là sinh viên, các bạn không cần
một tài khoản 6 con số (mà thật sự cũng
không đạt được), cái bạn cần là dành
khoảng thời gian dồi dào nhất đó để đi
những nơi định mệnh cho phép.

viên Cambridge; khi họ phá nát cây cầu mà Newton đã
lắp ráp mà không cần một con ốc, đinh nào-rồi bỏ cuộc
trong việc phục hồi nguyên trạng.

Có những lúc bây giờ nghĩ lại, mình phải bỏ một số tiền gấp 5 lần lúc ở Anh để đi những chỗ mình vẫn chưa kịp đi
chỉ vì lúc đó mình lỡ hẹn rồi dở dang. Đúng là một cuộc đầu tư thua lỗ.

Theo Phương Uyên – Cựu DHS Anh
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Nếu được đi du học lại
tôi sẽ...
Gần đây tôi đọc được trên một trang tin về du lịch câu nói nổi tiếng của
Saint-Augustin1:

“Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page”
(tạm dịch : thế giới là một quyển sách lớn, mà những ai không đi du lịch chỉ
đọc được một trang).

Câu nói làm tôi suy nghĩ, không phải để kiểm đếm xem có bao nhiêu trang tôi đã được đọc trong suốt những

chuyến đi của mình, kể cả du học và du lịch mà chính là tôi đã chuẩn bị gì, hành trang tôi có là những gì trước khi
mở quyển sách thế giới rộng lớn đó ra để bước vào ?

Điều này đã thôi thúc tôi viết những kinh nghiệm, trải nghiệm những tháng năm du học và chia sẻ cùng các bạn ở
đây. Với một niềm hy vọng những điều này sẽ có ý nghĩa và giúp các bạn vững tin hơn trên con đường du học sắp
tới của chính mình.

1

Nếu được đi du học lại, tôi sẽ
đọc sách nhiều hơn

Các bạn sẽ thấy rằng trong một xã hội mà công nghệ đang

bủa vây chúng ta từ tứ phía, thì việc sống chậm lại và suy
nghĩ về những gì mình cần làm, và biết mình đang ở đâu là

thực sự cần thiết. Lúc đó, Bố Mẹ, anh chị hay người thân lại

không có ở bên cạnh để là các cột mốc về tinh thần, thì các
bạn nên tìm đến sách.

Sách là một người đồng hành, vừa rẻ, vừa trung thành. Đọc
sách giúp các bạn có thời gian nhìn lại quãng đường đã đi

qua và để đi tiếp. Nếu các bạn đọc được sách ở ngay đất
nước mình du học, bằng tiếng bản địa thì càng tuyệt vời hơn.

Ví dụ ở Pháp, trong tầu điện ngầm, quán cafe hay trong nhà

ga, ngoài bãi cỏ, không khó để tìm thấy một người đang
chăm chú vào quyển sách của mình.

Thêm một điều nữa, hãy chọn đúng sách lịch sử của vùng đất mà bạn sẽ đến. Chỉ khi nào hiểu về lịch sử của vùng

đất mình sẽ sinh sống thì sự hoà nhập mới thực sự dễ dàng và vẹn toàn. Cũng đừng quên học và hiểu sử Việt nữa
các bạn ah. Chúng ta hãy tự hào mình là người Việt Nam nhé!
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2

Nếu được đi du học lại tôi sẽ
đi chơi nhiều hơn

Thật lạ là tôi lại khuyên các bạn đi chơi nhiều hơn. Nếu như ở trên tôi nhắc các bạn về việc chăm đọc sách thì ở đây tôi lại
khuyến khích các bạn là những nhà thám hiểm.

Các bạn trẻ ạ ! Các bạn có một may mắn mà đến chính các
bạn nhiều khi cũng không nhận ra : đó là quỹ thời gian. Còn

nhớ những ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố miền Tây

nước Pháp, tôi đã rất buồn và chỉ muốn về nhà ngay…vì tôi
sợ. Nỗi sợ đó sau này dần biến mất vì tôi hiểu biết hơn, tôi

dám ra đường và tìm hiểu. (thực ra thì ít nhất là phải đi chợ để
« Có thực mới vực được đạo »). Tôi hoà mình vào thành phố
và cố biến mình thành một người bình thường để sống và hoà
nhập với văn hoá, thời tiết và nhịp sống nơi đó. Và các bạn,
chính các bạn trẻ - các bạn có thời gian để làm việc đó, nên

hãy : Ra đường và đi lạc nhiều vào, vì nếu có lạc mất một
ngày, một tháng hay một năm thì các bạn vẫn có thể làm lại

được, học lại được. Còn chúng tôi, những người đang ngồi
đây viết những dòng này cho bạn, đều đã đi lạc rồi ! Giờ đây
chúng tôi đang đi trên cao tốc, mà đã đi là phải tới.

Bởi vậy đừng nên hoảng sợ khi bị lạc nhé, cũng đừng quá vội
khi chưa đến đích ! Vì « tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại » - trích bài
thơ Vội vàng – Xuân Diệu2.
1

Saint-Augustin (354-430) : Nhà thần học, nhà thuyết giáo, đức cha và bác sĩ của Giáo hội, tác giả của Lời thú tội và Thành phố của Thiên

Chúa. Tên thánh tiếng Việt : Augustinô thành Hippo. Ông sinh ra ở tỉnh Châu Phi thuộc đô thị Thagaste vào ngày 13 tháng 11 năm 354 và
mất ngày 28 tháng 8 năm 430 tại Hippo.
2

Xuân Diệu (1916-1985) : là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ phong trào Thơ mới với tập Thơ thơ và Gửi hương

cho gió. Ông được mệnh danh là "ông hoàng thơ tình". Ngoài làm thơ, Xuân Diệu còn là một nhà văn, nhà báo, nhà bình luận văn học.

3

Nếu được đi du học lại tôi sẽ
thương Mẹ nhiều hơn

Hành trang tôi mang sáng Pháp du học là 2 gói ruốc (chà bông – theo cách gọi trong Nam), 1 hộp thịt kho, 1 cây giò, 1
cái bánh chưng, và vô số gói trà gừng. Tất cả đều do Mẹ gói gém cẩn thận và viết ngày lên từng thứ để biết cái gì ăn

trước, cái gì ăn sau. Nhìn chỗ đồ ăn tôi nghĩ không biết bao giờ mới ăn hết nổi. Và Mẹ như là đọc được suy nghĩ của
tôi và nói : « Khi nào ăn hết chỗ này thì về » ! – câu nói đi theo tôi trên mỗi bước tôi đi sau này trên cuộc đời.

Nhưng chỉ sau có 1 tuần, là chỗ đồ ăn kia đã gần hết, chỉ còn lại vỏn vẹn 2 gói ruốc và những gói trà gừng. Tôi lật đật

gọi về cho Mẹ để hỏi… « Con về được chưa ạ ? ». Lúc này Mẹ tôi lại nói thêm một lời nữa mà sau này tôi vẫn còn nhớ
mãi : « Con đang đứng ở chân tường rồi, không lùi lại được nữa, chỉ còn một cách là bước lên. Hãy cố ! ». Gác máy,
tôi đi về và biết rằng lúc này chỉ còn một cách là học và cố gắng học hơn nữa.

Những ngày đầu năm nhất, học kỳ 1, là tháng cuối tháng 9. Thời tiết đang là cuối thu đẹp như bản tình ca mà lòng tôi
thì không có chỗ cho những suy nghĩ mộng mơ. Tôi lao vào học vì biết rằng ở cách đây 10 000 km, có một gia đình
luôn mong tôi mạnh khoẻ và cố gắng.
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Ngày mai, nếu các bạn du học mà trong vali là những món ăn ngon tràn ngập hay đã có gia đình, bạn bè ở nơi mình

tới chờ sẵn với nem, phở, bánh cuốn và v…v. thì các bạn đã may mắn hơn tôi và những anh chị du học sinh khác nhiều
lần rồi đấy. Vậy thì lại càng không có lý do để không học tốt hơn.

Tôi chỉ khuyên các bạn : « Hãy tìm cho mình những chân tường để bước lên, từng bước » vì Mẹ bạn luôn là người dõi theo.

4

Nếu được đi du học lại tôi sẽ
tham gia vào Hội Sinh Viên, các hoạt động ngoại khoá

Một trong những nỗi sợ của du học sinh mới sang đó chính là giao tiếp khi « không nghe được gì hết », hay « ù hết
cả tai »,…v..v. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách mà tôi đã làm và khá thành công.

Ngay từ khi tôi nhận ra rằng tất cả các nỗ lực ghi chép vài trên giảng đường của tôi đều không theo kịp lời nói của
các Thầy, Cô, và kể cả phương tiện như máy ghi âm hay thư viện cũng chỉ giúp tôi hiểu thêm chưa tới 25% nội dung
của buổi học. Tôi đã đi tới văn phòng sinh viên, nơi đó : các bạn Pháp mở ra với mục đích là đại diện của sinh viên

của khoa, nhưng thực chất lại tụ điểm bán vé đi « tonus » (tên gọi của các dạ hội sinh viên ở Nantes - Pháp). Khi tôi

hỏi là tôi có thể mượn vở một bạn nào đó để chép hay photocopy lại không ? Các bạn ý nhìn tôi và cười và đưa cho
tôi các bài ghi chép của một trong những sinh viên ngoan nhất khoa. Mừng rỡ, tôi cảm ơn.
Nhưng không dừng lại, ở Văn Phòng Sinh Viên, các bạn còn
có cả bộ đề của năm trước hay năm trước nữa, hay năm

trước trước nữa. Nhờ đó tôi đã có thể ôn tập và học như một

sinh viên Pháp, học đến đâu hiểu đến đó. Tối về, tôi vẫn có thể
dùng các bài photocopy được chép lại để hiểu hơn và luyện
mặt chữ tiếng Pháp, v..v

Bù lại với sự giúp đỡ của Văn Phòng Sinh Viên, tôi tham gia rất
nhiệt tình vào các hoạt động của khoa do Văn Phòng tổ chức,
tôi còn đảm nhận vai trò thủ quỹ để hiểu hơn việc vận hành

một Văn Phòng Sinh Viên ra sao, được gặp gỡ và nói chuyện

với các Thầy Cô về cuộc sống sinh viên, được biết nhiều câu
nói, cách nói của giới trẻ và trên hết, tôi được hoà nhập vào

văn hoá của các bạn sinh viên ở đây. Tôi luôn mong muốn sẽ
có nhiều sinh viên Việt Nam, ngoài việc tham gia vào các hội

SVVN ở thành phố các bạn sống, các bạn cũng nên tham gia
và đóng góp cho khoa, cho trường nơi mình học.

5

Nếu được đi du học lại tôi sẽ
học một tài lẻ nào đó

Có bao giờ các bạn dừng lại trước ban nhạc hay ca sĩ trên phố đi bộ không ? Họ thực sự giỏi, đánh đàn, hát hay hoặc
cả hai, hay vẽ đẹp,… Tôi luôn muốn được như họ, tôi rất khâm phục họ,…nhưng tôi lại chẳng có thời gian và nghị

lực để học giỏi một môn nào ngoài việc học. Đó là lời khuyên của tôi cho bạn. Trong hành trang du học, hãy mang
theo một cây đàn nếu bạn biết đàn hay một cây sáo nếu bạn biết thổi sáo, hãy mang theo một hộp mầu nếu bạn biết

vẽ tranh. Bởi vì chính điều này sẽ giúp các bạn giải toả áp lực sau những giờ học căng thẳng ù hết cả tai, tóc bạc cả
đi. Ngoài ra, tài lẻ của các bạn cũng sẽ rất cần cho những buổi tiệc giao lưu với các bạn sinh viên nước ngoài hay
sinh viên Việt Nam. Việc hoà nhập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và các bạn sẽ thấy tự tin hơn.
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Nếu các bạn chơi thể thao tốt, thì cũng rất tuyệt vì thể thao nâng cao thể lực. Du học không có nghĩa là chỉ học, mà

còn chơi … còn du … còn lịch. Trong chính những hoạt động đó, các bạn sẽ chăm sóc cho cơ thể mình, cho trái tim
mình để những năm tháng du học không tẻ nhạt mà muôn mầu sắc, của tình bạn, tình yêu.

Du học là sáng dậy sớm và tối về muộn. Du học là những
ngày mặc tất cả những gì mình có lên người chỉ để thấy ấm.

Du học là những cuối tuần đi làm thêm và tối về ngồi học. Du

học là những mất mát hay bỏ lỡ các cơ hội, là rất nhiều thứ
nữa mà chỉ một bài viết này sẽ không bao giờ đủ để các bạn
có một chuyến du học « perfect » đâu.

Nhưng du học còn là du lịch, là những tháng ngày vô tư lên

giảng đường và lang thang xuống phố, nhà sách, quán bar
hay các lễ hội, các quán ăn ngon, các vùng đất mới, …

Tôi nghiệm ra một điều du học giúp tôi biết quản lý thời gian

hơn và biết tự chăm sóc mình. Đó đã là một thành công. Chúc
mừng các bạn nếu các bạn đã nhận ra điều này sớm hơn tôi.

Nhưng còn rất nhiều « nếu…thì… » nữa mà tôi muốn viết, muốn
kể cùng các bạn như là tìm thực tập sớm, như là chọn việc làm
thêm phù hợp với ngành học hay ít ra là đam mê của mình, hay

là chăm chỉ nghe radio tiếng bản địa để có cách phát âm tốt
hơn, hoặc là hãy chăm chỉ ghi chép – viết nhật ký và luôn đeo
đồng hồ để biết thời gian quý giá thế nào.
Du học còn giúp tôi khiêm nhường hơn, biết chấp nhận hơn,

bớt trách móc hơn. Vì những bất công ở đâu cũng có, những
phân biệt đối xử ở sứ nào cũng vậy, đều tồn tại. Có một người

bạn trẻ đã hỏi tôi : « Em nghe nói bên đó có phân biệt chủng
tộc, có nên đi không anh ? ». Tôi đã trả lời : Nếu đã lo sợ thì

không nên đi, còn nếu đi thì không nên lo sợ nữa mà phải đối
diện với điều đó và coi đó là một phần bình thường của cuộc
sống ở nước ngoài. Điều em cần tự hào đó là em sẽ có hai

nền văn hoá, luôn tự hào là người Việt Nam và vui vẻ đón nhận
một nền văn hoá mới. Đó là sự may mắn của em hơn bao
nhiêu người khác.

Tôi có may mắn được sang Pháp du học, tự túc, từ năm 17
tuổi và tới 32 tuổi tôi mới trở về Việt Nam để sống và làm việc.

Trước tôi đã có biết bao nhiêu anh chị đi du học và thành

công, sau tôi cũng đã có biết bao nhiêu thế hệ du học sinh vẫn

đang và sẽ tiếp tục mang trí tuệ Việt, văn hoá Việt ra thế giới
để học tập và rèn luyện với các bạn bè thế giới. Nếu chúng ta
được làm lại một lần, hãy chỉ mong cho chúng ta làm lại tốt
hơn những gì chúng ta đã làm.

Bởi vì, các bạn trẻ ơi, du học không khó – nhưng tồn tại mới khó. Chỉ khi nào chúng ta thực sự muốn chúng ta sẽ tìm
được nghị lực và năng lượng để ở lại.

Theo Trần Khánh Tùng – Cựu du học sinh Pháp
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Nếu được đi du học lại
tôi sẽ...

Khoảng tầm gần 1 tháng trước khi tốt nghiệp đại
học, tôi và ông bạn thân hỏi nhau: “Nếu được bắt

đầu từ đầu vào ngày đầu tiên vào đại học, cậu sẽ
làm gì khác đi?” Câu trả lời đầu tiên của bọn tôi đều
là “Học chơi đàn Piano từ năm nhất!”.

Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đặt chân đến
nước Mỹ cho 4 năm đại học của mình. Trong

1

khoảng thời gian ấy, tôi có dành một kì du học tại

Học một môn nghệ thuật
tại trường

Trong những du học sinh Mỹ tôi biết, đặc biệt những bạn

học Liberal Art College (LAC), có người thì học hát opera, có
người học violin biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng của
trường, có người lại tham gia vào nhóm hát acapella, v..v..

Tôi tin là họ cũng coi đó một trong những trải nghiệm tuyệt
vời nhất trong đại học. Đặc biệt là với tôi, một con bé học kĩ
thuật, thì việc học piano làm tôi tự tin hơn rất nhiều.

Melbourne, Úc. Và hiện tại, tôi đang tiếp tục trải
nghiệm du học của mình ở nước Pháp, gần kinh đô
Paris hoa lệ. Có lẽ tôi mắc nhiều sai lầm nhất trong

kì học tôi ở Úc, nhưng tôi đã rút kinh nghiệm và có

trải nghiệm tốt hơn khi sang Pháp. Nhưng tôi nghĩ

rằng những bài học không chỉ rút ra từ những sai

lầm, mà cũng rút ra từ những quyết định đúng. Ví dụ

đối với tôi và đứa bạn thân, học piano ở đại học là
một trong những quyết định đúng đắn nhất và
chúng tôi hối tiếc vì không bắt đầu sớm hơn. Vì vậy,
nếu được du học lại, tôi sẽ…

Tôi yêu lớp học piano của tôi vì giáo sư luôn biết cách
truyền cảm hứng, truyền niềm đam mê âm nhạc cho tôi. Cứ

hai tuần một lần tôi lại có một lớp “piano studio class”, nơi

mà tất cả học sinh học piano trong trường sẽ biểu diễn cho
nhau nghe trong phòng hòa nhạc của trường và đưa ra
những gợi ý để giúp nhau chơi tốt hơn. Đấy luôn là lớp học
yêu thích của tôi. Và cứ cuối mỗi kì bọn tôi lại có recital để

biểu diễn cho toàn trường. Mãi đến năm 3 đại học tôi mới
bắt đầu học piano tại trường, chính vì thế nếu được quay
lại tôi sẽ học ngay từ năm nhất!

Tôi nhận thấy cách dạy nhạc ở Mỹ có
một sự khác biệt lớn so với ở Việt Nam là
họ tập trung nhiều vào cách thể hiện
hơn là kĩ thuật.
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2

Không cố thay đổi mình
cho phù hợp
Trước khi đi du học Mỹ tôi cũng quyết tâm là phải kết bạn với

nhiều bạn nước ngoài. Tôi cũng từng tìm được những người
bạn Mỹ mà tôi chơi thân, thậm chí là rất thân. Có những người

bạn thân nước ngoài là một trải nghiệm rất đáng giá. Tuy nhiên
có một điều mà tôi khá hối hận là vì muốn làm cho phù hợp mà

tôi đã cố thay đổi bản thân mình. Hơn nữa, tôi cũng không chủ
tâm mở rộng network của mình. Kết cục là đến năm cuối đại
học tôi mất hầu hết những người bạn thân Mỹ.

Bài học ở đây là bạn không cần phải vì
muốn có bạn nước ngoài mà cố làm cho
hợp, nếu thấy không hợp thì hãy tiếp tục
tìm kiếm vì chắc chắc bạn sẽ tìm thấy
những người thực sự phù hợp với mình.

Còn khi ở Úc, có một điều mà tôi rất nuối tiếc là tôi đã không

xin contact của những bạn tôi du lịch cùng. Chúng tôi trở
nên rất thân qua chuyến road trip Tasmania đó, và kết cục là
tôi tạm biệt họ và không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Từ khi tôi sang Pháp, mãi đến sang học kì 2 tôi mới tìm ra
cách để gặp những người bạn thú vị ở Paris. Nếu bạn du
học ở thành phố lớn, tôi tin rằng bạn chắc chắn sẽ gặp

nhiều người mà bạn có thể làm bạn cùng. Tôi sử dụng

một platform gọi là Meetup (bạn có thể download app

hoặc vào website) vì nó có rất nhiều event cho những
người có cùng sở thích.

3

Vì vậy, nếu cuộc đời tình cờ dẫn bạn
gặp những người bạn thích nói chuyện
cùng thì đừng ngần ngại xin contact.

Nên sống
ở gần trường

Một trong những sai lầm lớn nhất tôi có khi ở Úc đó là sống ở một khu quá xa trường. Mỗi khi tôi đến trường tôi luôn mệt

mỏi, và kết cục là tôi không kết bạn với ai trong trường cả. Việc sống ở gần trường hoặc trong campus của trường sẽ
giúp việc tham gia các hoạt động trong trường dễ dàng hơn, và bạn có thể luôn đến lớp trong tâm thế thoải mái.

4

Luôn có
kế hoạch B

Đến cuối năm 2 đại học tôi khá chắc chắn về dự định tương lai của mình đó là sẽ học lên PhD, chính vì thế nên tôi chỉ
tập trung làm nghiên cứu, và đến năm cuối đại học tôi không hề chuẩn bị cho việc xin việc. Tuy nhiên cũng vào thời
điểm đó tôi nhận ra rằng tôi không hề muốn học lên PhD chút nào, nhưng đến lúc tôi ngộ ra thì cũng quá muộn để tôi

bắt đầu quá trình xin việc. May mắn thay là lúc đó vẫn còn hạn nộp của một chương trình học bổng cao học tôi biết.
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Điều đó nghĩa là gì? Tức là dù dự định của bạn là gì, bạn
cũng phải chuẩn bị cho tất cả các tình huống: xin thực

tập/xin làm nghiên cứ vào mùa hè, hoặc là xin việc/ nộp
đơn cao học vào năm cuối.

Luôn luôn chuẩn bị cho mọi tình huống,
vì khi bạn thay đổi mong muốn của
bạn cũng sẽ thay đổi.

5

Hãy trải nghiệm việc làm
trong industry

Tôi hối tiếc rằng tôi chưa bao giờ có trải nghiệm đi làm môi trường chuyên nghiệp trong suốt những năm đi du học.
Vì vậy nếu có cơ hội thì bạn hãy xin thực tập đặc biệt là hè năm 3 đại học cho những bạn du học Mỹ.

6

Du lịch vừa phải
và nhớ check thời tiết trước khi đi
Cái này chắc được chú ý nhiều hơn vào trải nghiệm du học
tại châu Âu của tôi. Sau kì đầu tiên, tôi cảm thấy rất mệt mỏi

với du lịch kiểu “check-in” và dành rất ít thời gian tại mỗi địa

điểm. Ngoài ra, nếu du lịch một mình, nên chọn hostel thay
vì những chỗ được host bởi người Việt vì bằng cách ấy mới

có thể gặp gỡ kết bạn với những người khác. Thời tiết
quyết định 50% trải nghiệm du lịch, vì vậy hãy chọn những
chỗ thời tiết đẹp thay vì cắn răng đi đến 1 chỗ nổi tiếng
trong thời tiết mưa gió.

Vì vậy lời khuyên lớn nhất của tôi là
hãy trải nghiệm du học theo cách
riêng của bạn và luôn chào đón những
sự thay đổi.

Trên đây là những trải nghiệm mà tôi có được trong quá trình

du học. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dù có lên kế hoạch cẩn thận
đến đâu, đặt mục tiêu như thế nào, thì cũng sẽ có những lúc
mà cuộc đời lái sang hướng mà mình không ngờ tới.

Theo Hà Thanh Hằng – Erasmus Mundus Scholar
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NẾU ĐI DU HỌC LẠI
TÔI SẼ...

Ở không nhiều hơn
Thật vậy, bạn có thể thấy điều này kì lạ nhưng sau vài năm đi du học, nhắm mắt lại nhớ về nơi chốn cũ, tôi toàn nhớ đến
những thứ rất bình thường như là hàng cây trước nhà tôi vẫn đứng chờ xe buýt, hay là trạm tàu lửa tôi hay xuống và đi về

lững thững trong những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, hay là những tán hoa anh đào mong manh khi tôi đi dạo công
viên…Tôi không nhớ gì nhiều đến những địa danh du lịch nổi tiếng, hay những giờ học vô cùng căng thẳng ở trường. Trong
khi hồi đó, lúc nào chúng tôi cũng ngong ngóng được có ngày nghỉ để đi chơi xa thật xa, hay là lúc nào cũng căng thẳng

với việc học tập, rồi làm thêm…, tóm lại là rất nhiều thứ trong to-do-list. Tất nhiên, tôi không thấy tiếc gì thời gian mình đã đi
chơi xa hay đã học hành hết mình, vì đó là những điều chúng ta luôn cần ưu tiên hàng đầu khi đi du học mà.

Nhưng tôi nghĩ, thật ra mình cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc thư giãn, lặng im ngắm phố phường, thoải
mái đụng cái gì thì tìm hiểu cái đó, tức là lâu lâu để cho não nghỉ ngơi một chút, tự do đi vòng vòng vơ vẩn và từ đó,

đôi khi nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều thứ hiểu biết hay ho lại xuất hiện. Ví dụ, hồi đó tôi rất thích việc chiều nào cũng
đi dạo quanh khu tôi ở, nhờ vậy mà tôi phát hiện ở New Zealand, khu phố nào cũng có một cái công viên cho trẻ

con, cũng có một cái nhà cộng đồng, nơi mỗi tháng mọi người tụ tập lại nấu ăn miễn phí và trò chuyện với nhau, hay
là ở New Zealand không phải có nhiều người già, mà là người già được tạo nhiều điều kiện để đi ra ngoài và giao
lưu thoải mái cùng nhau…Những lúc đó, thật sự sau này tôi mới thấy đó mới đúng là cuộc sống, tôi thật sự là một
công dân ở đây, được thụ hưởng những điều giản dị rất đời thường và hiểu được như thế nào là sống ở nước
ngoài, chứ không phải là một người lạ chỉ đến đây đi học, đi chơi rồi về.

Tin tưởng vào khả năng của mình nhiều hơn
Lúc đi du học, tôi thường có mặc cảm là mình đi xin việc sẽ luôn bị lép về so với các bạn người bản xứ vì các bạn đó

nói tiếng Anh giỏi hơn mình, trông cũng tự tin hơn mình. Nhưng mãi về sau, một cô bạn người bản xứ mới chia sẻ với

tôi rằng bạn ấy thấy các bạn du học sinh rất giỏi, có thể sử dụng ngoại ngữ thứ hai thành thạo như vậy, lại còn luôn
chuẩn bị mọi thứ để đi học đi làm rất chu đáo, cẩn thận hơn hẳn người ở đây. Rồi khi về Việt Nam, có điều kiện làm

việc thêm với những đồng nghiệp người nước ngoài, tôi thấy thật ra các bạn cũng như mình, cũng có người giỏi người
chưa giỏi, cũng có người giao tiếp ngôn ngữ tốt, cũng có người không.
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Vì sợ nên mình không dám nộp đơn vào những nơi tuyển
dụng lớn, vì sợ nên mình không tự tin khi phỏng vấn hay

khi làm việc với những bạn người bản xứ, thế thôi! Ở
nước ngoài, đặc biệt ở các quốc gia có mức độ đa văn

hóa cao, tôi phát hiện ra người ta không quá suy nghĩ
nhiều đến việc bạn từ đâu đến, quan trọng là bạn làm

Giới hạn lớn nhất

được gì và làm như thế nào thôi (tất nhiên cũng có những
trường hợp ngoại lệ về phân biệt chủng tộc ngầm).

có lẽ chính là nỗi sợ của mình.

Nhưng trước khi nghĩ xem người ta nghĩ gì, tôi thấy mình
hãy cứ can đảm lên, cứ thử thôi, biết đâu lại được, còn

hơn là cứ rụt rè và thu mình trong lớp vỏ ốc sên sợ sệt và

sẽ không bao giờ biết được năng lực của mình có thể khai
phóng đến mức độ nào.

Buông bỏ được nhiều hơn
Đây là vấn đề diễn ra ở đoạn cuối khi sắp phải về nước và cả khi đã về nước. Lúc gần về là lúc mình tự dưng thấy mọi

thứ đều thật là đẹp, thật là ý nghĩa, thấy bạn bè ở nơi du học đều rất là tốt bụng, tử tế và cảm giác buồn bã, tiếc nuối
cứ thế ám ảnh mình suốt, chưa kể là thêm nỗi lo lắng không biết về nước thì sẽ thế nào, có sống được không, có tìm
được việc làm không…Mọi thứ làm cho đoạn cuối mình đi du học có vẻ không phải là “happy ending” mà có vẻ kịch
tính và thậm chí hơi stress hơn bình thường, vì buồn quá nên mình không có tâm trạng thoải mái, tự do thụ hưởng

những thú vui cuối cùng trước khi về. Tôi còn nhớ mình cứ hay khóc huhu mỗi khi tối ngủ và nghĩ sắp phải về Việt Nam
rồi, nên là sáng nào mắt cũng bị đau và trong lòng cứ buồn buồn.

Sau này, khi đã đi du học nhiều lần, tôi mới thấy rằng tất nhiên đi du học vui nhưng không có cuộc vui nào là mãi mãi,
không có nơi nào là tuyệt hảo và về nước không phải là kết thúc cho một chuyện tình. Ở Việt Nam, tôi vẫn thấy có nhiều

điều lí thú chờ đón, và trong cuộc sống mỗi ngày, tôi thấy mình luôn mang theo một chút văn hóa tinh hoa, ở đây và ở kia,

trong lối sống và cả trong cách tư duy vấn đề. Tôi nhận ra rằng, đôi khi, chúng ta bước đi giữa nhiều quốc gia, giữa nhiều
nền văn hóa ngay trong chính trái tim và trí não của mình, chứ không hẳn phải là chuyển dời các vị trí địa lý.

Như cây có nẩy mầm có ngã rụng, mọi thứ đều phải có điểm dừng để khởi đầu một chuyến hành trình mới. Thay vì

buồn bã vì mọi thứ kết thúc, hay lo lắng vì mọi thứ chưa bắt đầu, hãy cứ vui đi. Những ngày tháng du học sẽ không
quay trở lại, những vô tư thời tuổi trẻ, những hạnh ngộ và nhân duyên cũng không vì thế mà chờ đợi bất kì ai. Nhưng

cũng đừng vì thế mà níu kéo hay nuối tiếc quá nhiều, biết buông tay ra để cho lòng mình thanh thản, vui vẻ hơn, và để
những cánh cửa khác có thể mở ra một cách phóng khoáng, bao la …

Theo Đoàn Bảo Châu - Cựu du học sinh New Zealand
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Nếu được đi du học lại
tôi sẽ...
không chỉ là một sinh viên
Đó là điều tôi rút ra cho mình sau 8 năm học từ Đại học
đến Tiến sĩ ở Pháp và 4 năm nghiên cứu sau Tiến sĩ ở
Canada. Hơi muộn một chút, tôi chỉ nhận ra điều đó khi
bắt đầu tham gia vào thị trường lao động.

Thông thường, ai đi học, dù trong nước cũng như ngoài nước,
cũng đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định. Để đạt được
mục tiêu đó, bạn sẽ muốn học thật nhiều, thật nhanh! Vì vậy,
bạn dành phần lớn thời gian và công sức của mình để làm giáo
viên của bạn hài lòng nhất, lấy điểm số cao nhất, hoàn thành

chương trình học và tốt nghiệp sớm nhất ! Tôi cũng vậy. Lúc

học Tiến sĩ và nghiên cứu sau Tiến sĩ, tôi dành phần lớn thời

gian của mình cho khoa học và công bố khoa học. Nếu bạn làm
nghiên cứu khoa học giống tôi, hay bạn có quen những người

làm nghiên cứu, chắc chắn bạn sẽ không lạ gì những buổi tối
hay cuối tuần ở lại Lab chạy thí nghiệm. Và điều đó kéo dài
tưởng như vô tận đến khi bạn kết thúc dự án bạn đang làm
hay cho tới khi một dự án khác bắt đầu.

Khi nhìn lại, một lúc nào đó bạn sẽ
chợt nhận ra rằng, những người

bạn gặp, những thứ bạn cần đến

nhiều nhất là những cái tên tác giả
bài báo, là đống bài vở, báo chí,
ống nghiệm. Ngoài đề án nghiên

cứu, bạn gần như không học thêm
được điều gì mới, nhất là kỹ năng

mềm, là khả năng giao tiếp. Đó
cũng là một trong những điểm yếu
nhất của sinh viên châu Á nói
chung và Việt Nam nói riêng.

Quay lại với về đề của tôi. Tôi chỉ nhận ra vấn đề của mình khi đã 30 tuổi. Một cái tuổi không còn quá trẻ để biện

minh những thiếu sót của mình cho tuổi trẻ, nhưng cũng không quá già để hiểu được và khắc phục được những
thiếu sót của mình.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, mục đích của tôi là một vị trí hàn lâm. Với 15 bài báo và 35 hội thảo quốc tế,
một vài hội nghị chuyên đề với tư cách khách mời và tham gia giảng dạy trên dưới 10 lớp ở cả Pháp và Canada,

tôi tự tin nộp hồ sơ vào bất kỳ vị trí Giáo sư trong lĩnh vực tôi nghiên cứu. Bốn năm gần đây, số hồ sơ cũng lên
tới 42. Sau mỗi lần thất bại (và hiển nhiên đi kèm với chu kỳ hy vọng - thất vọng), sự tự tin ban đầu giảm dần
nhưng những bài học cho mình lại tăng thêm.

Ở một lúc nào đấy trên con đường phiêu lưu tìm một chỗ đứng với bằng cấp mà bạn có được, chắc hẳn bạn sẽ

như tôi lúc đó và nhận ra, học chỉ để lấy điểm số, để tốt nghiệp; nghiên cứu chỉ để lấy số lượng bài báo sẽ không

phải là con đường mang bạn đến vị trí và công việc bạn mơ ước. Mà chính những kỹ năng bạn bỏ lỡ khi bạn chỉ
chăm chăm vào những con số mục tiêu đó mới là cánh cửa cho bạn cơ hội tuyệt vời hơn.
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Sau mỗi thất bại, tôi sửa lại văn phong trong đề xuất khoa học, tìm hiểu kỹ

hơn nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy của mỗi nơi tôi nộp sau đó. Cuối cùng,

cơ hội cũng mở ra : tôi cũng vào vòng phỏng vấn với 5 trong số 42 hồ sơ gửi
đi. Đó là một bước chuyển tiếp lớn giữa hồ sơ trên giấy và điều bạn chứng

minh trước nhà tuyển dụng. Lần một thất bại, lần hai thất bại… và sau mỗi
lần thất bại, tôi nhận ra thêm một điểm yếu của mình và học thêm được
những bài học mới.

Đó chính là kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng
hiểu suy nghĩ của

Và tôi đã thành công ở lần phỏng vấn thứ năm !

người đối diện, tìm
hiểu nhu cầu của
nhà tuyển dụng và
quan trọng nhất, thu

Tóm lại, điều tôi muốn chia sẻ với
các bạn nằm trong một trích dẫn
của Albert Einstein :

Tôi sẽ học với vị trí
của một người
chủ động đi tìm
kiến thức.

nhỏ cái TÔI của mình
để trở thành một
team player, một
người chơi đồng đội !

“Education is what remains after

one has forgotten what one has
learned in school”.

Nói cách khác, nếu được du học lại một lần nữa, tôi sẽ không học
những gì được dạy ở trường với vai trò là một sinh viên.

Đó là điều tôi sẽ luôn chia sẻ với sinh viên của mình trong tương lai!
Theo Đặng Đức Huy - Assitant Professor – Trent University, Canada
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Tôi tốt nghiệp Bách Khoa, ra trường công ăn việc làm

ổn định. Tưởng chừng sẽ an phận đi làm, lập gia đình

như bao công chức khác và không có ý nghĩ đi du học.

Ấy vậy mà năm 31 tuổi tôi lấy vợ, năm 33 tuổi tôi mới
bắt đầu đi du học là nhờ duyên may với học bổng AAS

- học bổng chính phủ Úc. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi
khám phá hết bản thân mình, để có những trải nghiệm
và những thay đổi tuyệt vời.

Nếu được
đi du học lại
tôi sẽ...

Sau gần 2 năm học tại Úc tôi thấy đây là một quãng thời

gian ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. Mặc dù phải xa gia đình,
bắt đầu tự lập với một cuộc sống mới nơi đất khách

quê người, đến những thành phố mới, làm những việc
chưa bao giờ từng làm từ bé, cuộc sống mới đầy thử

thách, vất vả nhưng tôi nhận thấy mình đã học hỏi được
rất nhiều, trưởng thành cả trong suy nghĩ và hành động.
2 năm ở Úc mà tưởng chừng như 5 năm, học nhiều,

làm nhiều và chơi cũng rất nhiều. Tuy vậy có nhiều điều
mà tôi vẫn chưa làm được, vì vậy tôi muốn chia sẻ

những điều này để các bạn có cơ hội làm được nhiều
hơn trong quá trình du học nhé.

THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA,
CÁC CÂU LẠC BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẶC BIỆT LÀ CÁC
CÂU LẠC BỘ CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ
Vì bạn sẽ học hỏi được kiến thức mới cũng như kỹ

năng mềm, biết cách tổ chức các hoạt động ngoại
khoá. Hơn nữa, việc này giúp Mở rộng mối quan hệ
với sinh viên trong trường mình, thậm chí sẽ gặp các
Mentors (người hướng dẫn) người giúp đỡ bạn, gây

ảnh hưởng tốt đến bạn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội
tiếp xúc với bạn bè quốc tế nâng cao giao tiếp và

mối quan hệ thông qua các kênh International host,
sport clubs ở trường bạn học.

Tại đây mình có một kinh nghiệm là bạn hãy
tham gia các câu lạc bộ của sinh viên quốc tế để
bạn có thể thấy sự khác biệt giữa cách tư duy, tổ
chức của các câu lạc bộ do sinh viên quốc tế tổ
chức, đồng thời học được các văn hoá mới, gặp
nhiều người bạn đến từ các quốc gia khác nhau
với nhiều màu sắc văn hoá, ngôn ngữ.

TÌM VIỆC LÀM PART TIME
TRONG QUÁ TRÌNH HỌC HOẶC FULL TIME VÀO KỲ NGHỈ HÈ
Việc bán hàng ở các hội chợ, siêu thị hoặc thậm chí ở các khu chợ người bản địa mở vào cuối tuần. Rất nhiều
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sinh viên Úc ở Melbourne tìm được công việc ở chợ Victoria, hoặc các khu chợ cuối tuần. Hơn nữa, việc trong quán
ăn, quán cà phê bạn sẽ học được nhiều kỹ năng khác có thể áp dụng sau này cho việc kinh doanh của bạn. Và hầu
như đây là công việc dễ xin nhất vì ở đất nước nào cũng rất nhiều cửa hàng ăn uống, quán cafe.

SỬ DỤNG SPORT CENTRE VÀ CÁC TIỆN ÍCH CỦA TRƯỜNG
NHIỀU HƠN NỮA NHƯ CAREER HUB, THƯ VIỆN …
Bạn hãy đến Sport centre của trường và dễ dàng nhận ra sinh viên Việt rất ít,

trong khi bạn bè quốc tế coi đây là một phần không thể thiếu. Sport centre là
một nơi để bạn có thể cải thiện thể hình của mình, sức khoẻ của mình cũng
như là nơi gặp rất nhiều bạn mới. Bạn có thể tham gia học các bộ môn thể

dục mới như bóng nước, chèo thuyền, leo núi, boxing … thậm chí cả golf. Ở
Úc môn golf lại rất rẻ và có nhiều sân golf bạn lựa chọn.

Có khoẻ mạnh thì tinh thần
mới khoẻ, học hành cũng bớt
căng thẳng và hiệu quả hơn

THỬ BẮT ĐẦU VIỆC KINH DOANH Ở ÚC,
HOẶC KHỞI NGHIỆP. TẠI SAO KHÔNG NHỈ?
Bạn có thể bắt đầu bằng việc bán những mặt hàng mà bạn thấy tiềm năng ( VD: Bán ở Sunday market, chợ Victoria ở

Melbourne) . Mỗi chuyến về mình từng tha lôi khăn lụa Hà Đông, cà vạt , ốp điện thoại, phụ kiện điện thoại để sang bán
ở chợ cho dân bản địa cũng như sinh viên quốc tế. Một số người bạn của mình nấu ăn ngon còn có thể bán những đồ
ăn mang hương vị quê hương của các bạn ấy

Sau một thời gian đi làm thuê với mức lương 11, 12 đô/ giờ ở Úc mình
nhận ra mình hoàn toàn có thể tự kinh doanh vì môi trường khởi nghiệp
quá tiềm năng nhu cầu cao mà nguồn cung lại ít. Mình lập ra một group

cleaning và dịch vụ maid service My Home Cleaning. Tự làm tờ rơi, quảng
cáo phát cho các khu nhà giàu, từ 1 khách hàng đầu tiên rồi đến 10 -20

Khởi nghiệp !
Tại sao không?

khách hàng. Chất lượng dịch vụ tốt họ giới thiệu nhau, mình tuyển thêm
sinh viên vào nhóm của mình.

THÀNH LẬP MỘT CÂU LẠC BỘ Ở TRƯỜNG THỬ
TÀI LÃNH ĐẠO CỦA BẠN
Việc này giúp bạn xây dựng 1 câu lạc bộ riêng của chính bạn. Mô hình câu lạc bộ cũng có thể coi là một công ty thu
nhỏ với các hoạt động quản lý nhân sự, tài chính, sự kiện… bạn sẽ học hỏi được rất nhiều. Ngoài ra, nó còn giúp bạn
học và rèn luyện các kỹ năng mềm, rất tốt cho sự nghiệp của bạn sau này các bạn ah.

XIN THỰC TẬP TẠI MỘT CÔNG TY CỦA ÚC.
SAU ĐÓ LÀ XIN VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN
GRADUATE PROGRAM Ở CÁC CÔNG TY LỚN.
Tại sao không thể? Mọi thứ đều có thể. Khi mình học hết năm 1 Thạc sĩ Công nghệ thông tin ở Úc mình đã đặt mục
tiêu và kiên trì nộp: các chương trình thực tập của các công ty lớn luôn có các cơ hội dành cho các sinh viên quốc tế,

miễn là bạn lên mục tiêu và có các mentors hướng dẫn mình cách làm CV chuyên nghiệp, cách trả lời phỏng vấn theo
mô hình STAR; các chương trình Graduate program cũng vậy.
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Hãy vào trang https://www.graduate-jobs.com/jobs và đăng ký một tài khoản. Các hội chợ việc làm cũng là một cơ hội
cho các bạn sinh viên.

HỌC CÁC THÓI QUEN MỚI TỐT
• Đọc sách nhiều hơn: Nếu bạn đi trên tàu điện, xe bus bạn sẽ thấy những
người bạn địa đọc sách rất nhiều. Hãy học tập thói quen tốt này, nó sẽ
thay đổi cuộc đời bạn

• Khi giúp đỡ người khác như các bạn sinh viên mới đến, hay chia sẻ các
kiến thức kỹ năng mình có được với người khác bạn sẽ thấy cuộc sống

ý nghĩa hơn. Hoặc bạn có thể viết một blog chia sẻ kinh nghiệm của bạn

Chia sẻ nhiều hơn, giúp đỡ
mọi người nếu có cơ hội

hoặc một cuốn sách về chuyên môn của bạn. Như mình đang

viết blog Mike in Melbourne để chia sẻ kinh nghiệm của mình.

• 3 câu hỏi làm quen bạn có
thể nói chuyện với bất kỳ
người bạn mới nào trong
trường đó là : Bạn học ngành
gì? Bạn đến từ đâu? Bạn có

NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP
• Hãy tham gia các networks trong trường và làm quen với nhiều người
bạn mới đến.

tham gia câu lạc bộ ngoại
khoá nào không?

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾNG ANH CỦA BẠN
Khi du học tại Úc bạn có một cơ hội tuyệt vời để cải thiện tiếng Anh

của mình. Vì vậy hãy tận dụng môi trường đó một cách triệt để các bạn nhé.
• Hãy đặt mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu

• Hãy dùng tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, kể cả khi bạn gặp các bạn người Việt ở
trường bạn. Chú ý khi đi cùng nhóm bạn đa quốc gia gồm cả người Việt, hãy
cố gắng dùng tiếng Anh vì nếu bạn dùng tiếng Việt sẽ thiếu tôn trọng các bạn
quốc tế khác.

Tích cực giao tiếp với các sinh
viên quốc tế, không dùng
tiếng Việt.

THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN
Nói thật, đây là cơ hội rất tốt cho bạn hiểu thêm về văn hóa của đất nước bạn theo học. Vì vậy, hãy tham gia các chương
trình tình nguyện của trường hoặc có thể tham gia các chương trình tình nguyện của thành phố nơi bạn sống.

MUA XE Ô TÔ (NẾU CÓ THỂ!)
Ô tô có thể là tiêu sản nhưng cũng có thể là tài sản đem lại nhiều lợi ích cho bạn, thậm trí làm ra tiền cho bạn vì 2 lí do đơn

giản : giúp bạn có cơ hội việc làm như giao hàng, đưa đón du học sinh sắp sang Úc lần đầu, v..v.. và giúp bạn lái xe để khám
phá nhiều nơi hơn nữa.

Theo Đào Đăng Mạnh – Cựu du học sinh Úc
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Nguồn Học Bổng

nguonhocbong.com
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Săn học bổng
cùng chuyên gia

You
Ng

uồ

n

họ

c

bổ

ng

this way

NGUỒN HỌC BỔNG KHÔNG PHẢI TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC

BẠN RẤT MUỐN SĂN HỌC BỔNG DU HỌC? NHƯNG…
Bạn đang không biết mình hợp với loại học bổng nào?
Bạn không có chiến lược săn học bổng phù hợp?
Bạn rất cần ai đó định hướng và đồng hành cùng săn học bổng?

u
Ng

ồn

họ

c

bổ

50+ Mentors
khắp thế giới

ng

sẽ giúp bạn...
Team Mentor
đều đạt học bổng.

NGUỒN HỌC BỔNG LÀ GÌ?
Cập nhật thông tin

Hướng dẫn apply

Học bổng

Học bổng

Đào tạo kỹ năng

Săn Học bổng
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2.5 triệu USD
học bổng mỗi năm

300
Học viên

+

KHẮP THẾ GIỚI

5000 +

hồ sơ học bổng
Ðã phân tích

70.000+
Fans

E-book

E-learning

Website

95%

Hài lòng

training.nguonhocbong.com

nguonhocbong.com

Mobile App

20+ Mentor

Săn học bổng

50+ Mentor

24 giờ

1.000+

100+ Mentor

Visits / ngày
2015

2016

2017

2018

Phân tích
1 bộ hồ sơ

NGUỒN HỌC BỔNG HỖ TRỢ
SĂN HỌC BỔNG
(MENTOR 1:1)

Săn học bổng
chính phủ

Viết bài luận
du học

Săn học bổng
trường

Phân tích hồ sơ
FAIL học bổng

Tìm học bổng
và định cư tại Canada

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
Thấu hiểu
học bổng chính phủ

Bí quyết săn
học bổng thạc sĩ
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC

NHẬN YÊU CẦU
Từ học viên

PHÂN TÍCH HỒ SƠ

Từ ít nhất 2 Mentor độc lập

GỬI FEEDBACK

Trong vòng 24 tiếng

MENTOR 1:1 VỚI
HỌC BỔNG PHÙ HỢP

thực hiện ước mơ du học

Ngay hôm nay
CEO - TRẦN THỊ NGỌC HOÀI

NGUỒN HỌC BỔNG

hoai.tran@helpscholarships.com

nguonhocbong.com
training.nguonhocbong.com

0975-1288-09
Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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Trang chủ

Khoá học

Giảng viên

Feedback

Kích hoạt khóa học

Membership

Đăng nhập

CHUYÊN ĐÀO TẠO ONLINE KỸ NĂNG THÀNH THẠO SĂN HỌC BỔNG
TRAINING.NGUONHOCBONG.COM

TRAINING.NGUONHOCBONG.COM LÀ GÌ?

Trường đào tạo online các kỹ năng săn học bổng (học qua
Video bài giảng quay sẵn)

DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM với đầy đủ bậc học và nhiều quốc

gia. Các bạn sẽ sở hữu với thời gian ngắn nhất những kĩ năng

giúp bạn thành thạo săn học bổng chuyên nghiệp từ đội ngũ
Mentor giàu kinh nghiệm và tâm huyết giảng dạy cùng với 1

lượng kiến thức học bổng du học 1 cách có hệ thống. Các ví dụ
được phân tích từ những case study rất cụ thể giúp bạn có góc
nhìn thực tế với định hướng săn học bổng của mình.

ĐẶC BIỆT: CÓ NHỮNG KỸ NĂNG & KIẾN THỨC BẠN KHÔNG
THỂ SEARCH TRÊN GOOGLE, NHƯNG CHẮC CHẮN BẠN CÓ
THỂ SỞ HỮU TỪ NHỮNG KHÓA HỌC NÀY.

Hãy đăng kí ngay những khóa học này để mở ra cơ hội được
nhìn thấy thế giới nhanh nhất các bạn nhé!

+ Đăng ký ngay
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Có điều rất đặc biệt
trong ứng dụng đang đợi bạn!

Hãy cài đặt ngay!

Hello
O

F

E

Nguồn Học Bổng
nguonhocbong.com
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HƯỚNG DẪN TÌM VÀ SĂN

HỌC BỔNG THẠC SĨ - TIẾN SĨ
THÀNH CÔNG TẠI

DUY NHẤT TẠI

VIỆT NAM
Ngành học

Bậc học

• IT

• Master

• Computer Science

• PhD

• STEM

• Post-Doc

Email: hoai.tran@helpscholarships.com
Website: nguonhocbong.com
Phone: 0975 1288 09
Office address: Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÚNG TÔI CAM KẾT
Học bổng Master
trị giá 18,000$CAN/năm
Học bổng PhD
trị giá 90,000 - 110,000$CAN/4năm
Đảm bảo 100% kết quả
với hồ sơ đã nhận
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CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP HIỆU QUẢ
CỦA CỰU DU HỌC SINH

35

LỢI ÍCH
CỦA VIỆC ĐI DU HỌC
“Du học” vài năm trở lại đây là cụm từ không còn quá xa lạ

đối với mỗi chúng ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể

học tập và phát triển trong môi trường quốc tế đa dạng.
Nếu là một người có ý chí cầu tiến, muốn học tập, rèn luyện
và phát triển những kỹ năng từ chính những trải nghiệm
thực tế, hay đơn giản hơn muốn cải thiện hồ sơ của mình

để nắm bắt những cơ hội việc làm tốt hơn thì du học là con
đường ngắn nhất mà bạn có thể lựa chọn.

Thực tế cũng có không ít trường hợp những bạn trẻ đi du

học vì áp lực của gia đình và xã hội. Học tập và sinh hoạt ở

môi trường nước ngoài không phải là mong muốn của bạn
mà lại là giấc mơ của phụ huynh, ba mẹ. Một số khác lại lựa

chọn đi du học vì mọi người xung quanh ai cũng đi nên mình
cũng phải đi cho “bằng bạn bằng bè”.

Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do nào đi nữa thì đi du học luôn
vẫn đem lại rất nhiều lợi ích to lớn. Đầu tiên, sỡ hữu bằng

cấp quốc tế là một việc chẳng phải bàn. Chắc chắn rằng

việc sở hữu một tấm bằng cử nhân hay Thạc sĩ / Tiến sĩ ở

các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada… sẽ giúp bạn có thêm

nhiều cơ hội để cạnh tranh trong thị trường lao động tại
chính nước đang du học hoặc các nước trong khu vực

châu Á như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản,
v..v.. Hơn nữa, du học là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tự

nâng cấp Global Mindset (Tư duy toàn cầu) của mình lên
một phiên bản mới. Các mối quan hệ trong mạng lưới

Networking của bạn vì thế cũng được mở rộng. Đồng thời,
Trong suốt quá trình học tập, nếu chịu khó học tập và rèn

luyện thì bạn sẽ sở hữu được những kỹ năng cần thiết cho
sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của bạn từ trong
chính những trải nghiệm của môi trường quốc tế.

Với những lợi ích của việc đi du học mà mình đã tổng hợp
ở trên đây, mong rằng bạn đọc sẽ luôn tìm được cho bản

thân những lý do và mục tiêu đủ lớn để theo đuổi giấc mơ

du học của mình. Và mời các bạn đọc tiếp quyển sách này
để nắm được các bí quyết để có một chuyến du học thành
công các bạn nhé!
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4 GIAI ĐOẠN TÂM LÝ PHỔ BIẾN
CỦA DU HỌC SINH
Bạn có từng tưởng tượng
ra những năm tháng
du học sẽ ra sao chưa?
Vậy thì thôi không tưởng
tượng nữa mà đọc ngay
bài viết này nhé!

Honeymoon (Trăng mật)
Wow mọi thứ thật ngọt ngào. Bạn

Cultural Shock (Sốc văn hoá)

đặt chân đến Paris hoa lệ, London

sầm uất hay New York bận rộn. Bạn

choáng ngợp..wow.. sao nhiều thứ

Ủa sao anh bạn này hành động kì vậy ta? Tại sao

khác Việt Nam thế này. Phải làm vài

thuê nhà phải mua bảo hiểm? ôi sao cô bạn Ả rập

bạn của mình ngay. Mình sẽ đi lên

cặp kính Gucci hàng hiệu vậy? Ối nhức hết cả đầu,

Buckingham của Nữ hoàng, mình sẽ

VN cần làm gì là cứ làm. Lạ nhỉ, mình nghĩ Châu Âu

do,..mình sẽ.. mình muốn…Hàng

Chủ Nhật là phố xá vắng như Sài gòn sáng mùng

nghiệm bay bổng trong đầu bạn. Bạn

khoai tây chiên? Sáng nay mới nắng, bây giờ đã

phá bên cạnh phải hoàn thành các

thời tiết để điều chỉnh thời trang ah?… Đang miên

thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng, thẻ xe

cách chấm điểm ra sao nhỉ? Ôi sao thời gian trôi

quả đất và quyết định du học quả là

làm thẻ ngân hàng cũng phải đặt lịch hẹn? Tại sao

tấm selfi gửi về cho ba mẹ và các

này mặc đồ đen kín hết cả người chừa đôi mắt đeo

tháp Eiffel, mình sẽ thăm cung điện

sao cái gì cũng lên kế hoạch nhỉ? Không giống ở

vào bên trong tượng Nữ thần tự

phải năng động lắm cơ chứ, ấy vậy mà cứ đến

trăm mong muốn khám phá , trải

Một? Ôi..không..không..ai đời hải sản lại đi ăn với

bận rộn với những kế hoạch khám

lạnh hẳn rồi… Không lẽ ngày nào cũng phải xem

việc như làm thủ tục nhập học, làm

man suy nghĩ. Úi, sắp thi học kì. Môn này thi có

bus,…Ôi, mình yêu ba mẹ mình nhất

nhanh quá, mới đó đã 4 tháng xa ba mẹ rồi.

1 quyết định đúng nhất đời mình.

Ủa?…Lạ nhỉ..?..Tại sao…?

Và rồi...

Hàng trăm câu hỏi như vậy cứ như 1 dòng nước
xoáy bám quanh suy nghĩ của bạn.

Nghe lời bà mẹ: chậc, 30 chưa phải là Tết, cứ bình
tĩnh sống cái đã.
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Adjustment (Điều chỉnh)
Ah, hóa ra anh này “Bisou” vào má mình là vì văn hóa phương Tây

nghĩa là chào hỏi. Làm thẻ ngân hàng phải hẹn vì không phải có
mình làm mà còn rất nhiều người nữa. Để mọi thứ được hiệu quả
thì phải hẹn. Thế ra, cô Ả rập văn hóa không cho phụ nữ ăn mặc

thoải mái. Úi cha, Châu Âu có đời sống tinh thần rất cao, cuối tuần
là dành cho gia đình và nghỉ ngơi. Cũng hay nhỉ! Mình phải xem
thời tiết trước khi ra đường để bảo đảm sức khỏe nào.

Hóa ra nó là như vậy…Ơn giời, giờ mình mới biết Fugarca giệt …
như thế nào…

Acceptance (Chấp nhận)
Nói thật nha hóa ra du học hay lắm đó vừa được “du” mà lại còn

“học” được bao nhiêu thói quen hay từ đúng giờ, xếp hàng, chào hỏi

đến lên kế hoạch mọi thứ làm gì, ở đâu và khi nào. Mọi thứ nó cứ theo

lịch trình, thoải mái ghê vậy đó. Mình còn thích các thầy dạy cho mình
sự tự chủ động trong việc học. Nhờ vậy mà mình không bị đuối khi bắt
đầu học kì 2.

Ah còn nữa, mình còn được ăn được bao nhiêu món lạ mà ngon,
không ngờ hải sản ăn kèm với khoai tây chiên ngon dễ sợ. Mình sẽ

làm cho ba mẹ món này khi về thăm nhà ..ha ha kiểu gì ba mẹ lần đầu
ăn cũng thắc mắc y chang mình như mấy tháng trước.
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CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP HIỆU QUẢ
CỦA CỰU DU HỌC SINH
• CÁCH LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRONG GIAI ĐOẠN HỌC Ở TRƯỜNG
Bạn chắc chắn biết rằng khi đi du học thì việc học là việc
quan trọng nhất, phải được ưu tiên hàng đầu và phải học một
cách nghiêm túc. Để có thể học tập một cách tốt nhất thì các

bạn phải có kế hoạch học tập rõ ràng, chiến lược học tập
thông minh. Những kinh nghiêm dưới đây sẽ giúp bạn thiết
kế được 1 lộ trình học tập vừa sức và đạt kết quả tốt.

• CHỌN MÔN HỌC PHÙ HỢP
Để đáp ứng được điều này bạn nên tham gia vào ngày nhập môn (Orientation day). Tại đó, bạn sẽ nắm được nội

dung của môn học, trao đổi với Giáo sư giảng dạy và các bạn học khóa trước. Từ đó, bạn sẽ có thể quyết định được môn

học đó có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không. Hay nói cách khác, bạn phải thực tế nhìn nhận và phán đoán môn học
đó có đem lại cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với bạn không. Nhờ vậy, bạn sẽ đầu tư công sức học tập
một cách nghiêm túc hơn, xứng đáng với số tiền bạn đã phải chi trả. Hãy luôn đặt câu hỏi “Môn này có học phí là 1500$,

vì sao mình cần phải học môn này? Vì sao phải là người Thầy này dạy mình? Người đó sẽ cho mình những kiến thức & kỹ
năng gì?” Khi bạn đặt ra câu hỏi như vậy, nghĩa là bạn bắt đầu hình thành cho mình “Cái đầu tư bản” rồi đó.

• PHÂN BỔ CÁC MÔN HỌC VỪA PHẢI
Không nên dồn tất cả các môn nặng vào một học kỳ hoặc lựa chọn toàn các môn nhẹ vào một học kỳ, trừ khi bạn

có mục đích khác. Bạn cần lưu ý đảm bảo được tính cân đối.

• LẬP MỘT TỆP QUẢN LÝ (FILE)
Để quản lý tổng thể các môn học bao gồm: môn học, tên Giáo sư, có làm việc nhóm hay không, ngày thi,

cách chấm điểm,...

• DÀNH THỜI GIAN TÌM HIỂU TIÊU CHÍ CỦA MỖI MÔN HỌC
Mỗi môn học sẽ có cách chấm điểm và đánh giá khác nhau phụ thuộc vào người giảng dạy. Ví dụ: có môn sẽ tính

điểm làm việc nhóm 50% và điểm thi 50%. Hoặc có môn sẽ tình theo điểm làm dự án mà bạn không cần phải thi

v..v.. Bạn có thể tìm hiểu bằng cách hỏi trực tiếp giảng viên hay trợ giảng hoặc sinh viên đã hoàn thành xong môn học đó.
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• HỌC MỖI NGÀY
Bằng cách lên thư viện, học nhóm,... để rút ngắn khoảng cách kiến thức với người bản xứ.

• CHĂM CHỈ VÀ KIÊN NHẪN
Sẽ luôn là 2 yếu tố quan trọng nhất trong quá trình học tập của các bạn.

Đây chính là những điều các cựu du học sinh đã đút kết và chia sẻ cùng các bạn để hi vọng các bạn chuẩn bị lên
đường du học định hình sẵn trong đầu những gì mình cần làm để có 1 học kì, 1 năm học vừa sức.
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CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP HIỆU QUẢ
CỦA CỰU DU HỌC SINH
• NHỮNG ĐIỀU DU HỌC SINH
PHẢI LÀM TRƯỚC KHI THI
Giai đoạn thi là một giai đoạn quan trọng của tất cả các du học sinh. Trong giai đoạn này, các bạn chắc chắn phải tập trung

100%, không được sao nhãng vì bất kì vấn đề gì, bất kì hoạt động gì vì nó sẽ làm giảm kết quả thi cử của bạn. Giai đoạn

thi sẽ bắt đầu bằng việc ôn tập trước khi thi, bạn cần trao đổi thêm với giáo sư hay trợ giảng về những bài học chưa hiểu

rõ. Ngoài ra, các bạn còn phải tập trung xem lại bài giảng, những đoạn note trong lúc học, hoặc tham khảo đề năm ngoái
cùng với bạn bè. Ở nước ngoài, các giáo sư có một nguyên tắc là dạy cái gì là sẽ kiểm tra tất cả cái đó, không có học tủ,
học lỏm, nên các bạn cũng không thể coi đề thi năm ngoái là một “lá bùa” để vượt qua kì thi sau. Đề thi năm ngoái chỉ có
giá trị tham khảo và tập làm quen mà thôi.

Các bạn phải học nhóm để tổng hợp kiến thức và kiểm tra cùng
bạn bè trong lớp. Đây là cách để các bạn có thể bù đắp và “lấp

đầy” kiến thức tại “lỗ hổng” của từng người. Do vậy khi học nhóm
xong bạn sẽ có đủ kiến thức đề thi cử hoặc vận dụng sau này.

Hơn nữa, các bạn phải hạn chế đi làm thêm, tiệc, sự kiện, tình
nguyện trong giai đoạn thi.

Có năm yếu tố mà bạn
tuyệt đối không trông

chờ đó là: gian lận, nhờ
người làm bài hộ, đạo

văn, copy và may mắn.

Các bạn hãy thi, học hết
khả

• NHỮNG ĐIỀU DU HỌC SINH
PHẢI LÀM SAU KHI THI XONG

năng

của

mình,

đừng vì một lí do gì đó
mà gian lận.

Sau khi thi xong, sinh viên thường có tâm lý thả lỏng, đặc biệt là khi đã đạt kết quả tốt, qua môn học. Chính vì vậy, các

bạn đa phần đều không quan tâm đến giai đoạn sau thi. Tuy nhiên điều này lại khiến bạn không có được kết quả tốt
nhất sau mỗi môn học.

Sau khi kì thi kết thúc và đã có kết quả, bạn chắc chắn phải lấy phản hồi từ Giáo sư để xem mình đúng hay chưa hợp lý ở
điểm nào để cải thiện và bổ sung về sau. Đây sẽ tính thêm một lần giáo sư đánh giá lại tất cả những gì họ đã dạy cho bạn,
đồng thời nhấn mạnh các điểm quan trọng trong đó. Giáo sư sẽ phân tích tại sao lại cho bạn điểm như vậy. Ngoài ra, bạn
sẽ hiểu thêm về quan điểm, cách chấm điểm cũng như cách đánh giá của giáo sư.

Việc lấy phản hồi của giáo sư rất quan trọng nhưng các bạn du học sinh Việt vẫn

thường bỏ qua một cách đáng tiếc. Do vậy chúng ta cần rút kinh nghiệm để có được
kết quả tốt hơn. Mình từng biết có 1 trường hợp bạn của mình. Bạn ấy không hài lòng

về điểm Giáo sư chấm. Sau đó, bạn ấy lên khiếu nại với Giáo sư. Sau khi xem xét, Giáo
sư thấy bạn ấy trình bày hợp lý và đã nâng điểm cho bạn ấy. Không những vậy, Giáo

sư còn mời bạn ấy vào làm thêm cho Dự án của Giáo sư không những có lương mà

còn được hứa sẽ có thư tiến cử. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, bạn ấy được Giáo sư viết
cho 1 thư giới thiệu cực kì quý giá và đó cũng là 1 thuận lợi khi bạn ấy xin học bổng tiến
sĩ tại Pháp và Post-Doc tại Canada.

Các bạn thấy đó, việc thắc mắc về điểm số hay tranh luận với Thầy rõ ràng là có rất
nhiều lợi ích phải không ah?
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CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP HIỆU QUẢ
CỦA CỰU DU HỌC SINH
• DU HỌC SINH PHẢI CHÚ Ý FIELD TRIP
TRONG QUÁ TRÌNH HỌC
Field Trip là một chuyến đi thực tế cho học sinh, sinh viên đến một nơi cách xa so với nơi mà họ đang sống. Đây là một
phương pháp học dựa trên sự quan sát, tham quan để lĩnh hội kiến thức thực tế. Bạn có thể được đến các công ty trong

lĩnh vực mà bạn đang học, đúng bộ môn mà bạn đang theo để biết được thực tế nó hoạt động như thế nào. Ví dụ như các
bạn học về truyền thông, thì sẽ có cơ hội được đến các công ty về truyền thông để xem một chiến dịch truyền thông triển
khai theo những bước nào, đài truyền hình để biết người ta sản xuất một chương trình truyền hình ra sao. Đối với mình,

Field trip là hình thức học hỏi rất quan trọng vì nó giúp kết nối, làm giảm khoảng cách giữa lí thuyết và thực hành, Các nhà
tuyển dụng hiện nay luôn mong muốn ứng viên có sự va chạm với thực tế ngành nghề hơn là lí thuyết trong sách vở. Do

đó, nếu mà các bạn trong quá trình học có cơ hội đi Field trip hãy đăng kí đi cho dù có tốn phí. Với khoản phí đó mình cho
là cần phải chi tiêu để có được kiến thức và trải nghiệm.

Thực tế mình đã từng gặp những bạn sẵn sàng chuyển trường vì trường mới có nhiều cơ hội đi field trip hơn. Từ đó, mới
thấy việc va chạm thực tế càng nhiều thì càng khiến cho hồ sơ của bạn đẹp hơn trong mắt của nhà tuyển dụng. Chẳng
phải điều này làm bạn sáng giá hơn các ứng viên khác sao?
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NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN
KHI ĐANG DU HỌC
Có rất nhiều cựu du học sinh Việt Nam đã
ghi lại trải nghiệm quý giá của mình tại
nước ngoài. Sau đây là lời khuyên của họ
về 15 điều không nên làm và 10 điều nên
làm khi bạn đi du học.

15 ĐIỀU DU HỌC SINH KHÔNG NÊN LÀM
01.

Quên vì sao bạn ở đất nước này

Vì sao bạn ở đây và chọn ngành này? Câu trả lời chính là mục tiêu của bạn. Hãy luôn nhớ
rằng bạn sang nước ngoài để học tập.
02.

Bỏ quên gia đình của mình

Xã hội phương Tây trông vậy nhưng rất lạnh lùng. Vì vậy bạn đừng quên gia đình của mình,
nơi nồng ấm, có những người luôn thực sự quan tâm đến bạn. Khi gặp khó khăn, hãy gọi

về tâm sự với ba mẹ. Họ có kinh nghiệm để cho bạn lời khuyên đúng đắn, đừng để bản thân
cuốn vào công việc mà bỏ qua gia đình của mình.
03.

Quên mất chính mình

“Hòa nhập nhưng không hòa tan.” Bạn hòa nhập với cuộc sống nước ngoài, học những thói quen tốt của mọi người

để phát triển bản thân, đồng thời phải giữ được đặc điểm riêng của chính mình. Giữ lấy nét thú vị riêng của bạn, điều
đó sẽ đem lại lợi thế sau này.
04.

Quá nghiêm trọng vấn đề

Sốc văn hóa chỉ là những điều mới lạ các bạn phải trải qua, điều đó cũng không có gì nghiêm trọng. Sau một thời gian

các bạn sẽ quen dần. Phần này đã được nói kĩ trong bài Bốn giai đoạn tâm lý của du học sinh. Bạn đừng quá lo lắng,
rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
05.

Dùng kinh nghiệm trước đây để đánh giá những điều mới

Khi bạn ở Việt Nam và lần đầu đi du học ở nước ngoài, bạn đừng nghĩ: “Ô cái này có gì đâu. Sao bằng Việt Nam, Việt

Nam cái gì cũng có” trước những điều mới lạ. Chỉ là bạn trải nghiệm chưa đủ nhiều, chưa khám phá được hết đất
nước đó mà thôi. Nước ngoài có những điều mà Việt Nam không bao giờ có, và ngược lại. Lời khuyên ở đây là không

dùng kinh nghiệm trước đây để đánh giá những điều mới. Hãy mở rộng đầu óc, mở rộng suy nghĩ và học hỏi những
điều mới lạ.
06.

Đổi ngoại tệ sang tiền Việt

Bạn đi siêu thị ở nước ngoài, khi nhìn thấy giá tiền của một món đồ, đừng đổi chúng sang tiền Việt. Ví dụ, bạn thấy một

gói cà phê giá 2 đô, như vậy là quá đắt, với giá tiền này ở Việt Nam phải mua được cả kí cà phê. Ở đâu có đời sống

ở đó. Nếu bạn thấy giá tiền của món đồ này đắt nhưng có hãng khác rẻ hơn, dùng vẫn ổn thì hãy mua của hãng rẻ hơn.

Đời sống sinh viên phải tiết kiệm nhưng vẫn cần đảm bảo cuộc sống, đừng để chỉ vì đắn đo giá cả mà khiến cuộc sống
của bạn thêm bất tiện. Giữ suy nghĩ này thì bạn còn rất Việt Nam và chưa thể hòa nhập với cuộc sống nước ngoài.
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07.

Cảm tính

Tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng, giấy tờ phải rạch ròi chi tiết, không được để cảm tính chi phối bạn. Người phương
Tây không xử sự theo cảm tính.
08.

Nhốt mình trong phòng

Khi đi học về, trong thời gian thư giãn, hãy mở cửa phòng kí túc chào đón bạn học đến chơi, giao lưu với mọi người,

trao đổi, tiếp thu nền văn hóa từ các du học sinh quốc tế. Bạn càng mở cửa phòng thì càng hòa nhập nhanh hơn. Hãy
bước ra ngoài đường, không nên nhốt mình trong phòng.
09.

Sử dụng chất kích thích, bia rượu

Một số quốc gia như Mỹ, Hà Lan cho phép sử dụng chất kích thích như cần sa một cách hợp pháp. Nhưng bạn hãy

nói không với những thứ này. Bạn là người nước ngoài, hãy nhớ bạn đến quốc gia này là để học. Khi bạn dính vào chất
kích thích, nhiều vấn đề phức tạp sau đó có thể xảy ra.

Bạn nên hạn chế bia rượu, chỉ nên uống trong mức kiểm soát. Nếu uống bia rượu thì không được lái xe. Khi đó hãy
nhờ người chở về hoặc dùng các phương tiện công cộng.
10.

Bỏ qua hoặc quên sử dụng những hỗ trợ miễn phí của trường

Hãy nhớ bạn đã đóng một số tiền học phí rất lớn. Những hỗ trợ trong trường tuy gọi là miễn phí nhưng bạn đã trả tiền

cho chúng. Bạn phải tận dụng tối đa những tiện ích này, như hướng dẫn viết CV, tìm việc, hướng dẫn interview, tìm

internship,... Thậm chí nếu bạn viết không tốt, sẽ có lớp academic writting giúp đỡ bạn. Đừng quên hoặc ngại sử dụng
những công cụ hỗ trợ đắc lực này.
11.

Tiêu tiền vào những thứ quá đắt đỏ

Nhiều bạn du học sinh khi vừa bước qua Mỹ, Anh hoặc Úc ngay lập tức mua máy ảnh 3000 đô. Đó là một số tiền lớn,
ngay cả sinh viên các quốc gia này cũng chưa chắc có tới 3000 đô trong túi. Họ cũng như chúng ta, đều là sinh viên,
không thể tiêu 3000 đô rồi gọi điện về xin thêm tiền ba mẹ trong khi mới tuần đầu đi du học. Nếu bạn quá thích chiếc

máy ảnh đó hoặc những món đồ công nghệ hiện đại, hãy đi làm thêm để chủ động mua những món đồ mình thích. Đó
mới là phong cách sống của người trưởng thành.
12.

Ảo tưởng, quá thần tượng

Đừng ảo tưởng, kì vọng vào việc nước Mỹ phải như mình nghĩ, nếu không thì bạn sẽ bị thực tế làm cho “vỡ mộng”.

Con người dù ở đất nước nào cũng có điểm chung và điểm riêng. Do đó, hãy “keep an open mind”, sống bình thường
và “calm down” trước những tình huống mới.
13.

Mua sách quá sớm

Những bạn mua sách quá sớm là những người không chịu tìm hiểu. Có rất nhiều du học sinh sau khi học xong đã rao

bán hoặc cho miễn phí những quyển sách bạn cần lên trên mạng. Hãy tranh thủ các nguồn thông tin đó để lấy sách.
Sinh viên cần tiết kiệm, vừa đỡ được tiền mà vẫn đảm bảo kết quả. Bạn nên chủ động lên mạng hỏi thăm trước, không

chỉ sách mà còn đồ dùng cá nhân, nồi cơm điện, tủ lạnh... xem có ai để lại hay không. Nếu thực sự không có thì bạn
mới mua.
14.

Từ chối những gì bạn có thể tham gia được

Nếu sắp xếp được thời gian thì bạn nên tham gia các hoạt động xã hội, các dự án,... Không có gì giúp bạn trưởng
thành nhanh bằng thực tế và trải nghiệm.
15.

Thức khuya, dậy trễ

Gần 100% du học sinh sẽ thức khuya để nói chuyện với gia đình, làm các việc cá nhân khác. Phần này đã được trình

bày kĩ trong bài Hướng dẫn sử dụng thời gian hiệu quả. Bạn phải sinh hoạt theo lịch trình bên đó, phải đúng giờ và có
thể liên lạc với gia đình trong thời gian nghỉ giữa giờ. Chỉ có một khoảng thời gian nhất định khi bạn có dự án, ôn thi
thì mới thức khuya. Hãy nhớ rằng thức khuya, dậy trễ rất ảnh hưởng đến sức khỏe.
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ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU
DU HỌC SINH

KHÔNG NÊN LÀM
VẬY NHỮNG ĐIỀU

NÊN LÀM LÀ GÌ?

BẠN HÃY ĐỌC TIẾP NHÉ.
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10 ĐIỀU DU HỌC SINH NÊN LÀM
01.

Viết lại những gì mình đã trải qua

Bạn nên viết lại hành trình du học trên blog, lập website, viết nhật kí,... Hãy viết bằng ngôn ngữ bạn theo học, vừa ghi
lại những điều bạn đã trải qua vừa giúp rèn luyện khả năng ngoại ngữ, đây là điều rất quan trọng.
02.

Đến lớp thường xuyên

Đến lớp thường xuyên và đúng giờ giúp bạn gặp gỡ, trao đổi, tăng kĩ năng chuyên môn cùng bạn bè, thầy cô. Đó là
một thói quen tốt bạn cần thực hiện, đừng chỉ vì điểm số của phần điểm danh mới đến lớp.
03.

Đọc báo, xem tin tức thường xuyên để cập nhật thông tin

Báo chí, tin tức là nguồn cập nhật những thông tin mà bạn quan tâm về ngành nghề, đời sống, các nước trên thế giới,...
Vật dụng bạn nên mua đầu tiên trong đời sống du học là chiếc ti vi, sẽ có rất nhiều chương trình truyền hình khơi dậy

thích thú của bạn. Ti vi mang lại kiến thức, hiểu biết, giúp bạn cập nhật nhật tin tức sớm hơn bạn bè của mình. Bạn
chỉ bỏ ra vài chục euro nhưng lợi ích đem lại xứng đáng vô cùng.
04.

Khám phá, trải nghiệm những thử thách mới

05.

Tìm hiểu luật pháp và hệ thống y tế

Bạn hãy thỏa sức trải nhiệm để trưởng thành, miễn là an toàn.

Trong thời gian du học, bạn sẽ gặp những vấn đề về sức khỏe. Vì vậy khi có thẻ y tế, hãy cập nhật tin tức về hệ thống
y tế để biết cách xử lý khi bản thân bị ốm.

Bạn hãy tìm hiểu pháp luật để đừng phạm pháp. Ví dụ, ở nước ngoài sẽ không có tủ để đồ kèm chìa khóa khi đi siêu
thị, nếu bạn lấy đồ của người khác mà không trả tiền, bạn đã vi phạm pháp luật. Một sinh viên đi thực tập ở hãng mỹ
phẩm, vì thích nên đã lấy đồ của cửa hàng và bị máy báo phát hiện. Bạn sinh viên đó đã mất việc thực tập và để lại
một vết nhơ. Sinh viên Việt Nam rất hay vi phạm vấn đề này. Vì vậy, nếu luật đã định thì bạn đừng vi phạm, nhất là khi
bạn là người nước ngoài.
06.

Đúng hẹn, đúng giờ

Bạn nên rèn luyện tính đúng giờ, đặc biệt khi làm việc cho Nhật, Mỹ, Đức, Anh. Bạn phải đúng giờ đến từng giây, chỉ
chậm một chút là bạn lỡ chuyến xe buýt, chuyến subway.
07.

Thắc mắc và học hỏi

Nếu có gì thắc mắc, không hiểu bạn phải hỏi người đi trước, tốt nhất là hỏi người bản xứ. Đừng hỏi những bạn cũng
mới sang du học vì đa phần họ cũng không biết.
08.

Cười nhiều, thân thiện

09.

Chủ động trong mọi việc PRO – ACTIVE

Ai cũng thích mọi người cười với mình. Vì vậy hãy cười thân thiện với mọi người, bạn sẽ có rất nhiều bạn bè.

Khi ở nước ngoài, bạn muốn làm việc gì, muốn biết những gì, bạn phải chủ động học hỏi, chủ động thắc mắc. Hãy luôn
in chữ PRO – ACTIVE trong đầu.
10.

Tìm học bổng (lớn, nhỏ) trong quá trình du học

Gần 100% các bạn có vấn đề tài chính khi đi du học, vì vậy bạn nên tìm học bổng. Học bổng nhỏ là học bổng do thành

phố, đất nước cấp cho những bạn du học sinh có thành tích tốt, tích cực vì cộng đồng. Học bổng lớn là học bổng tài

trợ cho chương trình Master hoặc Business. Ví dụ, Đức có học bổng Deutschlandstipendium hoặc một số công ty Mỹ
cấp 2000 đô cho các bạn học trong ngành viết essay xin học tập kèm giấy tờ CV. Bạn đỡ được tài chính cho ba mẹ
phần nào hay phần đó.

Trên đây là 15 điều không nên làm và 10 điều nên làm trong quá trình du học. Sẽ còn nhiều điều thú vị mà bạn cần tích
lũy thêm sau này để có một chuyến du học thành công.

46

NÊN TÌM, SĂN HỌC BỔNG
KHI ĐANG ĐI DU HỌC

Một cách khác để bạn duy trì nguồn tài

chính khi học ở nước ngoài là tìm nguồn

học bổng. Chúng tôi khẳng định một lần

nữa rằng: Tìm học bổng trong quá trình
du học là một việc không nên bỏ qua.

Học bổng ở nước ngoài rất phong phú mở ra cho các bạn rất nhiều cơ hội. Ví dụ như ở Đức bạn có thể apply học bổng

Deutschland STIPENDIUM được trường thông báo hàng năm, giá trị là 300 euro một tháng mà không có bất kì tiêu chí
ràng buộc nào. Điều kiện để xin được học bổng là bạn cần học tốt, GPA không quá thấp, bạn là người thu nhập thấp,
bạn là sinh viên,bạn tham gia các hoạt động cộng đồng tốt, đóng góp cho đất nước bạn đang du học, có nỗ lực để xã
hội tốt hơn. Bạn cần viết một bài luận, nộp hồ sơ hoàn thiện là đã đến sát cơ hội nhận được học bổng.

Nếu bạn ở Châu Âu thì bạn có thể xin học bổng Erasmus Mundus hoặc các học bổng chính phủ hay Quỹ tài trợ khác tại
Canada, Mỹ, Úc … Những bạn nữ thiên về nghiên cứu khoa học có thể suy nghĩ về học bổng của quỹ L’ORéal. Ngoài ra có

rất nhiều công ty cho học bổng như công ty về Luật tại Mỹ, công ty dược ở Đức sẽ cấp những suất học bổng bằng một
khoản tài trợ trung bình 2000 đến 3000 đô cho những bạn sinh viên đang theo học đứng ngành đó trên toàn thế giới.

Khi bạn xin được học bổng thì áp lực tài chính mà bạn và gia đình phải gánh sẽ giảm đi rất nhiều. Ở nước ngoài các

bạn có lợi thế để tiếp xúc với các thông tin học bổng hơn ở Việt Nam. Ngoài ra hồ sơ của bạn lúc này có tính quốc tế
cao hơn hẳn các bạn chỉ học tại Việt Nam. Do đó, bạn phải biết để tận dụng triệt để lợi thế này nhé!

Mình sẽ gợi ý cho các bạn những hạng mục bạn cần chuẩn bị khi còn là sinh viên để có 1 bộ hồ sơ đẹp. Bao gồm:

1. Kết quả điểm học tập trên trường.
2. Đào tạo chuyên môn ngắn hạn
3. Các học bổng ngắn hạn mà bạn có thể apply được.
4. Các học kỳ trao đổi sinh viên.
5. Kỳ thực tập.
6. Summer School.
7. Các hoạt động có liên quan đến chuyên môn.
8. Xêy dựng mối quan hệ networking.
9. Ngoại ngữ, các bài thi chuẩn hóa.
10. Kỹ năng mềm
11. Kỹ năng lãnh đạo.
12. Đam mê và sở thích cá nhân, thể thao.
13. Du lịch & khám phá.
14. Việc làm thêm.

CÁC BẠN HÃY THEO
NHỮNG TIÊU CHÍ NÀY VÀ
LẬP RA CHO MÌNH MỘT LỘ TRÌNH
SĂN HỌC BỔNG TIỀN TỈ CỤ THỂ47
NHÉ!

THƯ

CẢM ƠN
Tất cả những gì Mentor và team đem lại cho em
thật sự là trên cả tuyệt vời. Quy trình làm việc của
team rất chuyên nghiệp và hiệu quả khi mà em

nhận được thông báo là được Giáo sư nhận

hướng dẫn và đồng ý cấp học bổng Master chỉ
sau 5 ngày em chính thức làm việc với Team. Hiện
giờ khi đang bắt đầu những ngày học tập đầu tiên
ở Canada em vẫn thấy mọi chuyện như 1 giấc mơ

và giấc mơ này khó có thể trở thành hiện thực nếu

Em viết thư này để cảm ơn chị và hệ thống Mentor
mà chị sáng lập đã giúp em xem và chỉnh sửa hồ
sơ học bổng của mình. Nhờ đó, em đã nhận được
học bổng của Erasmus Mundus năm nay. Em

mong chị sẽ tiếp tục những đóng góp của mình hỗ
trợ các bạn đi du học. Nếu chị cần gì ở em, em sẽ

sẵn lòng giúp đỡ. Một lần nữa, em thực sự rất
cảm ơn chị, nhiều nhiều lắm.

như thiếu sự giúp đỡ của anh chị.

HOÀNG PHAN
Master - Computer Science - Canada

LAN NGUYỄN
Đạt học bổng Erasmus Mundus - 2016

Em chào chị Hoài và Team Mentor ah,

Vừa rồi em nhận được thông báo được học bổng Utrecht Excellence Scholarship từ trường Utrecht University,
bậc học Thạc sĩ với mức học bổng là 30,900e/năm, và năm sau nếu hoàn thành số tín chỉ quy định em sẽ được
gia hạn học bổng.

Em thật sự cảm ơn chị Hoài và team nguồn học bổng từ những ngày đầu em contact đã hỗ trợ và giúp đỡ em nhiệt
tình. Em cũng cảm ơn chị vì đã connect em với anh Mentor, một người Mentor mà em cảm thấy rất phù hợp và rất

cần. Thật sự đúng như chị nói, em học được rất nhiều từ anh ấy, không chỉ về cách viết bài luận mà còn nhiều điều

khác. Em cảm thấy lựa chọn đến với team nguồn học bổng là một trong những quyết định sáng suốt nhất của em.
Em cảm ơn anh Mentor rất rất nhiều vì đã thẳng thắn chỉ cho em thấy những suy nghĩ non nớt của em khi viết bài.
Cảm ơn anh vì vẫn kiên nhẫn review bài cho em khi em nộp trễ deadline. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, em sẽ
khó được nhận học bổng toàn phần thế này.

Cuối cùng, em xin chúc anh chị và team nguồn học bổng ngày càng lớn mạnh và dẫn dắt được nhiều hơn những
scholarship hunters cần giúp đỡ như em. Nếu sau này anh chị có cần em hỗ trợ điều gì, em luôn sẵn lòng ạ.

THẢO TÚ
Đạt học bổng Master – Hà Lan

48

Em viết thư này để cảm ơn chị và Team Mentor đã hỗ trợ em apply thành công học bổng Erasmus Mundus năm
nay. Tuy em đã nhắn trên Facebook nhưng em vẫn muốn viết một lá thư nghiêm túc để cảm ơn anh chị.

Từ rất sớm em đã định hướng là phải đi du học để theo đuổi ước mơ học thuật của mình. Chính vì thế, trong suốt
những năm ở giảng đường đại học, em đã rất nổ lực để có được những thành tích học tập tốt nhất và nâng cao

kỹ năng nghiên cứu học thuật của mình. Bên cạnh đó, em cũng tranh thủ để tham gia thêm các hoạt động ngoại
khoá, làm bí thư trong lớp để làm đẹp thêm CV của mình, vì em biết rằng học không là cho để đủ cạnh tranh cho
những học bổng lớn. Tưởng gần đó là tất cả những gì cần làm để nộp các học bổng, em phải thất bại trước một

vài học bổng ở châu u. Đó có lẽ là khoảng thời gian em cảm thấy thất bại và mất niềm tin vào chính mình. Đã có

những lúc em từng dự định từ bỏ giấc mơ châu u để đến những nước yêu cầu thấp hơn. Sau tất cả những suy
nghĩ từ bỏ, em quyết tâm cho mình thêm một năm cơ hội nữa và em tìm đến chị. Xem xét qua hồ sơ của em, chị

đã cho em thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Chị đã nói với em rằng hồ sơ của em không tệ chỉ là những bài

viết của em chưa đủ để thuyết phục. Chị đã giới thiệu em với Team Mentor. Khoảng thời gian đầu làm việc, em mới
nhận ra được những thiếu sót quá lớn trong các bài luận của mình và dần dần hoàn thiện. Có thể lúc này đây, kỹ
năng viết luận của em chưa chắc đã tốt nhưng em biết rằng em đã cải thiện hơn rất nhiều so với những ngày đầu

tiên. Thấy mình trong danh sách Main list của Erasmus là cả một niềm vui to lớn đối với em, người đã từng thất bại
trước những học bổng trước đây. Em thật sự rất cảm ơn chị và Team Mentor đã giúp em rất nhiều trong suốt một

tháng ngắn ngủi trước khi nộp học bổng Erasmus Mundus. Giờ đây, chỉ còn là chờ đợi các thủ tục và xách balo lên
và đi. Ước mơ của em là học tập để tiến đến PhD và cao hơn nữa. Em cũng mong rằng sau khi hoàn thành chương
trình, chị và các mentor sẽ tiếp tục hỗ trợ em giành được học bổng PhD ˆˆ.

Chân thành cảm ơn chị và các Mentor đã hỗ trợ nhiều bạn giành được học bổng.

MINH NGUYỄN
Đạt học bổng Erasmus Mundus

Lần trước em có nhờ chị và chị Trang đánh giá
giùm em hồ sơ PhD tại Úc, hôm nay em đã có

kết quả và được offer vài full scholarship từ vài
trưởng của Úc, Anh và New Zealand. Em quyết

định chọn Monash University và tháng sau em

đi. Mặc dù mọi thứ là em chuẩn bị nhưng em rất

biết ơn những đóng góp quý giá của chị và chị
Trang để giúp em hoàn thiện hồ sơ.

Em chúc các chị luôn vui vẻ, thành công và có

thể giúp đỡ được nhiều bạn thực hiện mơ ước

Em có apply trường Utrecht University và vừa
được thông báo học bổng toàn phần rồi ạ. Học

bổng của em trong năm đầu là 20100 Euro (9100
tiền học phí và 11000 tiền ăn ở ạ). Các năm sau

mình phải đáp ứng được tiêu chí của họ mới
được extend học bổng ạ.

Em gửi chị quyết định của họ.

Cảm ơn chị Hoài và đội ngũ Mentor Essay rất
nhiều ạ.

của mình.

VY TRƯƠNG – Đạt học bổng PhD – IT
Monash University - Australia

HẰNG NGUYỄN – Đạt học bổng toàn phần
trường UTRECHT – HÀ LAN
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Em đã hoàn thành khóa học “20 BÍ QUYẾT GIÚP

Tôi đã phải tự đi tìm khá nhiều thông tin rải rác

Em thấy khóa học rất chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu và

hội học bổng đi du học, trước khi biết đến

HỌC TẬP HIỆU QUẢ CỦA CỰU DU HỌC SINH”.

thiết thực, xứng đáng review 5 sao. Khóa học

này đã hỗ trợ em rất nhiều 2 tuần qua trong việc

thích nghi với môi trường học tập & cuộc sống
mới tại Hà Lan.

trên mạng và mất rất nhiều thời gian để tìm cơ

nguonhocbong.com. Phải thật sự biết ơn vì có

một team Việt Nam đãlàm được những điều rất

ý nghĩa như thế này – “chắp cánh ước mơ cho
người Việt”.

Em đã giới thiệu khóa học trên và website

Đặc biệt, khóa học “Thấu hiểu học bổng chính

mong các khóa học như thế này được nhiều bạn

tin, "MẬT" được tiết lộ. Giảng viên đã chỉ dạy

nguonhocbong.com đến cho bạn bè em. Em rất
trẻ VN chuẩn bị du học như em được biết đến
cách rộng rãi.

Em cảm ơn chị Hoài rất nhiều. Chúc các anh chị
thành công hơn nữa trong việc hỗ trợ các bạn
du hoc sinh VN tương lai.

phủ” mà tôi đã học online với rất đầy đủ thông
tận tâm, với rất nhiều kiến thức mà lâu nay mặc
dù tôi đã tìm hiểu nhiều nhưng vẫn không nắm
rõ. Tôi viết nhận xét này như là một lời đề nghị

cho tất cả anh em, bạn bè nào có ý định tìm học
bổng chính phủ, hãy tìm hiểu qua khóa học này
trước khi apply.

Chúc team nguonhocbong.com ngày càng thành
công hơn nữa.

PHẠM THANH TRÚC - DHS HÀ LAN

NGUYỄN THANH TOÀN

HIỆU QUẢ CỦA CỰU DU HỌC SINH"

"THẤU HIỂU HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ"

Học viên lớp "20 BÍ QUYẾT GIÚP HỌC TẬP

Học viên lớp
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CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP HIỆU QUẢ
CỦA CỰU DU HỌC SINH
• HÃY ĐỌC THẬT NHIỀU
SÁCH VÀ TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH
Đọc sách, tạp chí chuyên ngành là một thói quen của người đi làm mong muốn sự nghiệp của mình được phát triển tốt hơn.
Đồng thời, thói quen này còn giúp cập nhật những thay đổi, những thông tin mới ở trong chuyên môn của mình.
Đây là một thói quen rất nên làm đối với các bạn nghiêm túc với việc học và sự nghiệp của mình.
Mình ở đây sẽ đưa ra ví dụ về lĩnh vực solar energy (năng lượng mặt trời), lĩnh vực tái tạo pin mặt trời. Nếu các bạn

hoạt động trong lĩnh vực này, bạn sẽ phải thường xuyên đón đọc thông tin mới qua PV Magazine. Nhờ đó đó bạn sẽ

cập nhật được các công nghệ hiện nay đang phát triển như thế nào hay giá cả của các sản phẩm pin năng lượng mặt
trời biến động ra sao trên thị trường hiện tại. Ngoài ra, bạn còn nhanh nhạy hơn với các xu hướng sử dụng, hành vi
tiêu dùng của khách hàng đối với pin mặt trời. Dựa theo ngành nghề cá nhân mà mỗi bạn đang theo đuổi, hãy trau dồi
hiểu biết thông qua các tài liệu chuyên ngành như sách và tạp chí.
Ngoài ra, bạn cũng rất cần chú trọng, thậm chí xây
dựng các blog, website chuyên ngành về chuyên
môn ngành học của mình. Đây là một cách các

bạn nói lên thương hiệu cá nhân trong chuyên

môn, nhờ đó bạn có thể xây dựng networking rất

tốt. Các bạn có thể trao đổi thông tin với các du
học sinh khác ở những đất nước khác. Như vậy,

trong cùng một chuyên ngành, bạn có thể học hỏi
được ở Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Úc,...

Thêm nữa, một điều quan trọng không kém đó

chính là bạn phải cực kì chú ý đến kỳ thực tập. Đối
với kỳ thực tập, nếu các bạn thực tập tốt, hòa hợp

được với văn hóa công ty/doanh nghiệp, thì khả
năng cao bạn sẽ được công ty/doanh nghiệp tài
trợ cho ở lại. Sinh viên cũng thường lựa chọn

hướng thực tập là cùng hướng sau này mình sẽ đi
làm, Do đó, kỳ thực tập cực kì quan trọng.
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NÊN THAM GIA EXPO / WORKSHOP
CHUYÊN NGÀNH TRONG QUÁ TRÌNH HỌC

Tương tự với việc tham gia các cuộc thi chuyên
ngành trong cùng một lĩnh vực tại quốc gia

đang học hoặc quốc tế, việc tham dự expo hay
workshop chuyên ngành cũng rất cần thiết.
Expo là sự kiện triển lãm thế giới nơi các cá

nhân tổ chức trưng bày các sản phẩm, thành
tựu công nghệ của mình. Workshop thường

diễn ra trong một hoặc nhiều buổi. Ở đó, mọi
người cùng trao đổi về các kiến thức, những kỹ
năng trong một vấn đề, một lĩnh vực hay một
chuyên ngành nào đó. Người theo học luôn

phải đi cùng với thực tế, không thể chỉ học mỗi
lý thuyết trên sách vở. Do đó, chúng ta cần phải
tham dự các sự kiện như trên.

Đối với expo, bạn sẽ được thấy sản phẩm hoàn hảo, đã được

thương mại hóa. Từ đó, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ một

sản phẩm hoàn chỉnh. Bạn sẽ có thể tự nhận xét và đánh giá sản
phẩm cũng như lý giải được các khía cạnh khác nhau của sản

phẩm hoàn chỉnh, đến từ các công ty khác, trong cùng chuyên
ngành. Đối với workshop, bạn sẽ được tiếp cận với các giải
pháp kỹ thuật, được có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia đầu

ngành, làm quen với họ và nếu may mắn bạn sẽ được họ chia sẻ
thêm rất nhiều các kinh nghiệm quý báu trong chuyên ngành.

Nói tóm lại, tham gia expo và workshop giúp mang lại cho bạn
nhiều lợi ích về mặt chuyên môn & networking trong ngành.

Click để xem khoá học
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GỢI Ý

NHỮNG VIỆC DU HỌC SINH
CẦN LÀM THEO THỜI GIAN
Trong phần này, mình sẽ gợi ý những việc học sinh cần làm theo ngày,
theo tuần, theo tháng, theo năm một cách cụ thể:

Các bạn phải xem TV, báo chí,... ít nhất 1 giờ. Ngoài đọc sách

và học bài, các bạn nên nói chuyện với các bạn nước ngoài ít

nhất 1 giờ và nội dung của cuộc trò chuyện phải là ngoài
chuyện học hành trên lớp. Việc này sẽ giúp tăng thêm hiểu biết
của bạn. Khi nói chuyện với các bạn đến từ các nước khác,

các bạn có thể chia sẻ với nhau những trải nghiệm khác nhau
của mình. Nhờ vậy, vốn kiến thức văn hóa của hai bên đều

phong phú hơn, bạn được luyện tập ngôn ngữ hàng ngày,
đồng thời tình bạn cũng thân thiết gắn bó hơn.

MỖI MỘT NGÀY

Các bạn tập gym ít nhất 2 lần, các bạn phải chú trọng đến sức khỏe vì khi đi du học, bạn ốm sẽ không có bạn

bè thân thiết hay người thân ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Nếu bạn ở trong campus thì bạn sẽ thường xuyên
ăn tối cùng các bạn học của mình bởi vì ở đó có bếp ăn chung. Nếu bạn ở studio hay apartment thì sẽ có ít cơ
hội ăn chung với bạn bè nên bạn cần phải sắp sếp ăn tối với bạn bè một lần một tuần. Bạn nên đi nhà sách 1

lần một tuần, đi siêu thị tìm kiếm những sản phẩm mới, tìm kiếm những điều mới lạ. Ví dụ, nhà sách ở Đài Loan
có những sân khấu biểu diễn nhỏ, có những khu vực để tác giả mới trình bày cuốn sách của mình hoặc giao
lưu trò chuyện với độc giả. Ở nhà sách cũng có rất nhiều cuốn sách hay, bổ ích mà có thể thư viện ở trường

không có. Ở siêu thị cũng có rất nhiều điều thú vị, sản phẩm được bày bán đa dạng và được sắp xếp khác nhau
theo mỗi mùa. Dựa vào cách sắp xếp hàng hóa ở siêu thị, bạn có thể biết mùa sắp đến là mùa gì (mùa Noel,
Phục Sinh,...). Mỗi một lần đi bạn được biết đến những sản phẩm mới mà nhiều khả năng ở nước mình không
có. Do đó, các bạn nên đi khám phá thật nhiều.

MỖI TUẦN
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Bạn nên đi nhà hàng 1 lần để biết ẩm thực và những chỗ khác

của cuộc sống ở thành phố đó, đất nước đó. Đặc biệt, bạn có thể

MỖI THÁNG

tìm hiểu văn hóa ăn uống của nhà hàng ở đó để sau này có thể tự
tin khi đi ăn với đối tác. Ăn uống cũng là một cách để xây dựng

networking. Sau giờ làm, bạn có thể đi ăn cùng đồng nghiệp.

Những câu chuyện trên bàn ăn đôi khi rất có giá trị. Bạn cần dành
thời gian để xem hòa nhạc, xem biểu diễn xiếc, xem thi đấu thể
thao,... Đối với sinh viên thì các hoạt động này thường là miễn phí
hoặc chi phí rất thấp. Điều này tạo ra rất nhiều cơ hội để bạn tận
hưởng cuộc sống ở nước mình đang du học.

Bạn phải suy nghĩ rằng mình cần phải đỗ tất cả các

môn học. Các bạn giỏi thì đặt mục tiêu lấy điểm A+,
còn lại các bạn đặt mục tiêu lấy điểm A. Bạn nên có kế

hoạch mỗi năm đi 3 nước khác nhau, có thể 3 nước ở

châu Âu hay châu Phi,...Hơn nữa, các bạn có thể tham

gia một cuộc thi chuyên ngành, lĩnh vực mà các bạn sẽ
làm việc trong tương lai.

MỖI NĂM

Khi các bạn có kế hoạch,
mục tiêu cụ thể cho mỗi ngày, mỗi
tuần, mỗi tháng , mỗi năm bạn sẽ
thấy theo thời gian, các bạn sẽ tích
lũy được nhiều thứ, các bạn thay
đổi được thói quen, suy nghĩ.
Khoảng một năm sau nhìn lại các
bạn sẽ thấy mình khác. Đó là
những điều tích cực định hướng
bản thân bạn sau này. Hãy nhớ khi
làm bất cứ điều gì bạn đều cần
phải có kế hoạch nhé!
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NHỮNG NHÓM BẠN CẦN
XÂY DỰNG NETWORKING
TẠI NƯỚC NGOÀI
Khi sống tại nước ngoài, môi trường tự do sẽ

dễ dàng cho bạn kết nối hay làm quen nếu bạn
là 1 người năng động. Tuy nhiên, vì bạn còn

phải học và đi làm thêm, do đó chiến lược

networking với những nhóm nào là phù hợp và
hiệu quả. Bạn đừng lo, mình sẽ đưa ra gợi ý

những nhóm cần phải networking ngay bây giờ.

2. Kết bạn với người nước ngoài có networking tốt
1. Cựu du học sinh, Việt kiều
sống hơn 10 năm, du học sinh
Vì họ có networking tốt nên khi có vấn đề gì bạn có thể hỏi

Việt Nam học trường tốt

họ và họ có thể tìm giáp pháp để giúp bạn. Họ sẽ biết hoặc
quen những người có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

Theo kinh nghiệm, mình nhận thấy
rằng bạn nên xây dựng mối quan hệ
với những người Việt kiều đã ở đất
3. Kết bạn với người cùng ngành nghề, đam mê
trên khắp thế giới

nước đó hơn 10 năm vì họ đã trải

qua nhiều giai đoạn thăng trầm của
cuộc sống nên họ sẽ biết cách ứng
xử và có nhiều kiến thức, hiểu biết.

Bản thân những người Việt kiều ấy
Họ có thể là người Việt cùng trường, cùng thành phố,

cùng đất nước hoặc khác đất nước nhưng cùng ngành
nghề, cùng đam mê với bạn thì vô cùng dễ kết bạn. Các

bạn có thể chia sẻ với nhau về kiến thức chuyên môn,
về quan điểm hay các sản phẩm trong ngành.

cũng sẽ có rất nhiều mối quan hệ.

Đồng thời, bạn cũng nên chơi với
các bạn du học sinh Việt Nam học

tập tại những trường tốt vì để theo
học những trường như vậy thì bản

thân họ phải là những người đã phải
trải qua quá trình sàng lọc. Các bạn
cũng nên kết bạn với các bạn người
nước ngoài vì họ có rất nhiều điều

4. Tham gia các buổi giao lưu có cựu du học sinh

hay mà mình có thể học hỏi.

người Việt, Việt kiều và người nước ngoài

Tham gia những sự kiện này sẽ cho các bạn cơ hội có được networking với ba nhóm ở phía trên chúng
tôi đã đề cập. Đặc biệt, các bạn cần lưu ý cân đối khoảng thời gian tham gia các sự kiện vì bạn còn cần
thời gian để làm các việc khác nữa.
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KỸ NĂNG GIÚP BẠN SINH TỒN KHI
ĐANG DU HỌC
Networking là một tài sản vô hình của
các bạn du học sinh sau khi tốt nghiệp.

• KỸ NĂNG & CHIẾN LƯỢC
XÂY DỰNG NETWORKING TẠI NƯỚC NGOÀI

Có nhiều bạn phát triển lên nhờ các mối

quan hệ xây dựng từ nước ngoài. Chính
vì vậy, xây dựng networking ở nước

ngoài khi các bạn đang đi du học rất
Cụ thể, bạn sẽ phải làm gì để xây dựng networking? Chúng tôi sẽ đưa ra

quan trọng, kể cả networking với du học

7 bí quyết ngay ở dưới đây:

sinh Việt Nam, du học sinh quốc tế, Việt

1. Tham gia cùng một câu lạc bộ, sở thích, tình nguyện

làm quen được với những người có

piano; violin; võ thuật; đi tình nguyện ở thành phố đó để chăm sóc người

chuyên môn, cuộc sống và đất nước bạn

kiều. Mục tiêu của networking là các bạn

Các bạn có thể tham gia cùng các bạn trong lớp các câu lạc bộ về đàn

nhiều kinh nghiệm, nhiều hiểu biết trong

già,trẻ em, người nhập cư,...

đang ở để bạn có thể nhanh chóng cập

2. Tham gia ngày giao lưu do trường, hội sinh viên tổ chức

biết để các bạn dễ dàng hội nhập, giải

những bạn mới, các bạn khóa trước. Ở Hàn Quốc, sinh viên có một văn

không thể tự xoay xở khi ở nước ngoài.

Tham dự các sự kiện như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng giao lưu kết bạn với

nhật các thông tin, những điều còn chưa
quyết các vấn đề khó khăn khi bạn

hóa rất hay. Đó là các bạn sinh viên khóa trước sẽ phụ trách chăm sóc

sinh viên khóa sau cùng mã số sinh viên với mình. Bạn hãy tham gia các

sự kiện thể thao, ngày hội giao lưu văn hóa do hội sinh viên của trường tổ chức. Khi tham gia, ngoài công việc học tập, các
bạn sẽ dễ trao đổi với nhau về những chuyện khác.

3. Tham gia các hoạt động của cộng đồng Việt Nam, cộng đồng quốc tế, workshop, expo chuyên ngành
Đối với expo, workshop, bạn sẽ dễ gặp các chuyên gia đầu ngành và dễ dàng có networking với họ.
4. Chơi thể thao hay một môn gì đó sở trường của bạn

Chơi thể thao là một cách rất dễ để kết bạn. Bạn có thể chơi thể thao ở thành phố đó hoặc trong các câu lạc bộ thể thao. Khi

bạn đi chơi thể thao bạn có thể có được rất nhiều lợi ích: vừa khỏe mạnh, vừa có nhiều bạn bè, lại có nhiều mối quan hệ hơn.
5. Tương tác trên mạng xã hội

Hiện nay, các bạn có thể kết bạn với các bạn trong trường, trong khoa, trong cùng thành phố trên Facebook, Twitter, Meetup,
Scout,...Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nhấn mạnh chỉ nên dùng mạng xã hội khi cần, không nên sa đà vào nó quá nhiều.
6. Hút thuốc cũng là một cách dễ kết bạn

Khi hút thuốc thì các bạn sẽ có rất nhiều câu chuyện để nói với nhau nên có thể nói, hút thuốc là một cách để kết bạn. Tuy
nhiên, vì lí do sức khỏe nên chúng tôi chỉ đưa ra điều này như một sự lựa chọn mà thôi.
7. Thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong hoặc ngoài cộng đồng

Khi bạn hay giúp đỡ người khác, họ sẽ nghĩ bạn là một con người thân thiện. Tâm lý của con người bình thường sẽ luôn

muốn kết bạn với người tốt, thích giúp đỡ người khác. Bạn thường xuyên giúp đỡ người khác cũng chính là thường xuyên
giúp đỡ cho các bạn.

Đó chính là 7 điều mà bạn nhất định phải áp dụng khi đi du học tại nước ngoài để mở rộng networking của mình. Hãy tận
dụng tối đa networking của mình các bạn nhé. Bạn sẽ không thể ngờ hiệu quả của nó đâu.
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NHỮNG THÓI QUEN TÍCH CỰC
CẦN RÈN LUYỆN KHI ĐANG ĐI DU HỌC
Khi bạn đến với một đất nước mới, một môi trường mới, bạn sẽ học
hỏi được những thói quen từ nới đó. Dưới đây là những thói quen tích
cực mà bạn cần rèn luyện trong thời gian du học.

1. Tôn trọng quy định và pháp luật, tôn trọng mọi người và chính mình

Hãy tôn trọng quy định, pháp luật tại nơi mà bạn đang theo học để không bị liệt vào “danh sách đen” tại đất nước
họ. Bạn là du học sinh, là một người nước ngoài, vì vậy việc vi phạm pháp luật sẽ trở nên rất căng thẳng.

Ví dụ tại một buổi hòa nhạc, mọi người ăn mặc lịch sự để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Khán giả tôn trọng người
nghệ sĩ và người nghệ sĩ cũng tôn trọng khán giả. Luôn lịch sự, văn minh, cư xử đúng hoàn
cảnh để thể hiện bạn tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình.
2. Xếp hàng

Hãy nhớ xếp hàng! Xếp hàng là văn hóa lịch sự, nhất là khi bạn ở phương Tây.
3. Ăn đồ ăn bản xứ

Đồ ăn Châu Á tại nước ngoài có mức giá khá đắt. Bạn ăn đồ bản xứ để khám phá ẩm thực

truyền thống, họ có rất nhiều món ngon để bạn thưởng thức. Ví dụ, Tây Ban Nha có paella,
cơm chiên hải sản rất ngon và lạ, Đức có chân giò muối hấp dẫn.
4. Rèn luyện sức khỏe

Các bạn nước ngoài thường cao lớn hơn các bạn Châu Á vì họ chăm chỉ tập luyện thể thao. Có thể ở Việt Nam

bạn không coi trọng chuyện tập gym, rèn luyện thân thể nhưng ở nước ngoài đây là một việc rất quan trọng. Rèn

luyện sức khỏe sẽ giúp bạn đủ sức phấn đấu, bắt kịp sức bền với bạn bè. Hãy tự hoạch định thời gian tập mỗi
tuần, chơi môn gì, tập với ai, hoặc đơn giản bạn có thể tự chạy bộ quanh công viên, dưới khu nhà bạn ở,...
5. Chủ động trong mọi việc

Bạn muốn tìm hiểu bất kể vấn đề gì cũng cần chủ động hỏi, đọc sách báo và xem tin tức. Ở Châu Âu, bạn sẽ bắt

gặp mọi người đọc sách giấy, xem tạp chí, nghe tin tức trên ti vi. Nếu bạn ở Châu Mỹ, người dân đọc sách trên
Kindle, thu thập tin tức, đọc báo trên smartphone. Nhưng nhìn chung, bản chất của họ vẫn là luôn đọc, luôn tăng
cường vốn kiến thức của bản thân. Đây là một thói quen vô cùng tốt.
6. Đổ rác đúng nơi quy định

Thùng rác ở nước ngoài chia ra các thùng với màu sắc khác nhau. Bạn phải phân loại và đổ rác đúng với các
thùng đã quy định.

7. Mua vé khi dùng giao thông công cộng

Hãy mua vé khi dùng các loại phương tiện giao thông công cộng, bạn không bao giờ được trốn vé nhé. Sẽ có
người kiểm tra ngẫu nhiên, nếu họ biết bạn cố tình trốn vé. Việc vi phạm những điều văn minh cơ bản, đó là lỗi rất

lớn các bạn ah. Mức phạt cho tội trốn vé ở Paris là 50 Euro, trong khi một chiếc vé đi bus chỉ có giá 1 Euro. Nếu

cảnh sát bắt được, đó sẽ là vết nhơ trong hồ sơ của bạn. Điều đó khiến bạn rất khó để xin việc hoặc quan trọng
hơn là làm thủ tục nhập cư & xin quốc tịch sau này.
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8. Hút thuốc ở nơi cho phép

Bạn phải hút thuốc đúng nơi quy định, đây cũng là một phép cư xử lịch sự, tôn trọng mọi người xung quanh mình.
Nhưng tốt nhất là bạn không nên hút để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh.
9. Luôn mỉm cười, chào hỏi và cảm ơn

Hãy mỉm cười, chào hỏi và luôn “say thank you” với tất cả mọi người.
10. Tham gia hoạt động tình nguyện

Tham gia hoạt động tình nguyện ngay khi bạn có thể. Những hoạt động này sẽ nói lên bạn là người có trái tim
nhân ái, phấn đấu cho một cộng đồng bình đẳng hơn, tốt đẹp hơn. Người nước ngoài rất chăm chỉ tham gia hoạt
động tình nguyện.

11. Làm những điều người bản xứ hay làm

Cuối tuần, người bản xứ thường nghỉ ngơi, xem thể thao, đi picnic, coi nhạc kịch, đi xem xiếc, tham gia triển lãm tranh,...
Hãy rèn luyện thói quen tốt này khi còn ở nước ngoài vì có thể khi về Việt Nam, bạn sẽ không còn cơ hội đó nữa.

Trên đây là những thói quen tích cực cần rèn luyện khi còn ở nước ngoài để có một cuộc sống du học mỹ mãn và
thành công. Hãy thực hiện ngay khi có thể, bạn nhé.
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Lời kết
“Nếu được đi du học lại, tôi sẽ…”- có thể khi nhìn về tựa này chắc có

Cuối cùng, xin dành lời tri ân sâu sắc đến

tin chắc rằng khi bạn đã đọc hết bài đầu tiên của quyển ebook này thì

ebook này. Đây sẽ là 1 kỉ niệm đẹp giữa

lẽ nhiều bạn nghĩ rằng hơi ngôn tình. Nhưng, tôi cũng như nhóm tác giả

những bài học từ những Cựu du học sinh sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ
này và thấm thêm dần những điều mà chính chúng tôi đã phải trả giá

bằng thanh xuân của mình hay bằng tiền hoặc thậm chí rất nhiều tiền.
Chính vì vậy, hãy thôi cho rằng có được Visa du học trên tay là sự thành

công các bạn nhé! Đơn giản là bởi vì có Visa du học không khó nếu bạn
chứng mình động cơ học tập rõ ràng của mình.

Hãy nhớ rằng: có được Visa trên tay chỉ là 1 chiếc chìa khóa giúp bạn

mở ra chân trời phía trước vốn dĩ rất nhiều điều cần khám phá, học hỏi

và dĩ nhiên cũng đầy thử thách cho những bạn có thể vừa rời ghế cấp

3 hoặc giảng đường Đại học. Vào tầm tuổi này, các bạn sẽ thiếu rất
nhiều điều từ kỹ năng đến kinh nghiệm sống hoặc trải nghiệm.

8 tác giả cùng đồng hành viết bài cho

chúng ta- những con người bé nhỏ thầm
lặng đóng góp cho sự thay đổi của Việt

Nam. Những gì chúng ta cùng nhau viết

trong ebook này chính là mong cho thế hệ
du học sinh tiếp theo của Việt Nam sẽ có
được 1 quảng thời gian du học thành

công và hiệu quả hơn. Mong rằng những

bài học đó sẽ giúp cho các bạn trẻ thấy và
tránh được những sai lầm, để tương lai

gần có nhiều bạn trẻ Việt Nam làm trong
những tập đoàn lớn với những vị trí chủ

chốt. Mà khi đó, trong một giây phút nào

Chính vì vậy ½ cuốn sách còn lại đã giúp cho các bạn biết làm thế nào

để hoàn thiện những kỹ năng vổn không được xem trọng hoặc không
được chỉ bảo tại Việt Nam như kỹ năng lập kế hoạch học tập, kỹ năng

tạo mối quan hệ, những thói quen tích cực cần rèn luyện, kỹ năng tìm
học bổng, v..v.. khi đang du học. Song song với kỹ năng, 1 phần quyển

sách cũng là những lời khuyên hữu ích khi đang du học như: hãy đọc

sách chuyên ngành nhiều hơn, hãy tham gia triễn lãm chuyên môn bạn
đang học, hãy chú ý Field trip, hãy sử dụng tối đa những hỗ trợ dành

cho sinh viên quốc tế hay cả 1 kế hoạch tổng thể cho ngày, tuần, tháng,
năm với mục tiêu chi tiết và rõ ràng.

đó trong cuộc sống, họ chợt nhớ về

những bài học đã được đọc trong quyển

sách này và thầm nói 1 câu “cảm ơn anh
chị rất rất nhiều”

Chúng tôi trân trọng tất cả đóng góp ý kiến

về quyển e-book này hoặc nếu các bạn có
câu hỏi, xin vui lòng gửi về hoặc liên hệ với
chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Hẹn tất cả các bạn trong những e-book

Có thế nói tóm lại sau khi dành 3 giờ để đọc quyển sách này bạn sẽ sở

tiếp theo.

hữu từ nhóm tác giả: KINH NGHIỆM – KỸ NĂNG – LỜI KHUYÊN HỮU

ÍCH. Đây sẽ là hành trang giúp bạn lên đường du học thành công. Đó

cũng là điều mà cha mẹ của các bạn thật sự mong muốn sau những
năm tháng vất vả làm việc để dành tài chính cho bạn được học ở 1 nơi
rất xa với nền giáo dục chất lượng & khai phóng. Hãy trân quý những
điều này các bạn nhé!

CEO - TRẦN THỊ NGỌC HOÀI

NGUỒN HỌC BỔNG

hoai.tran@helpscholarships.com

nguonhocbong.com
training.nguonhocbong.com

0975-1288-09
Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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Tôi là CEO
NGUONHOCBONG.COM
NGUONHOCBONG.COM

Ý tưởng nguonhocbong bắt nguồn từ đâu ạ?
(Nguyễn Anh Vũ - Schwarzman Scholars 2019)
CEO: Bản thân tôi không phải là người đọc quá nhiều sách nhưng những cuốn sách tôi chọn đọc là những
cuốn thật sự ảnh hưởng đến tôi và 1 trong số đó là “Made in Japan”- AKIO MORITA & SONY. Chủ tịch tập đoàn Sony
là 1 người cực kì đam mê phát triển sản phẩm và tôi thấy mình đâu đó giống ông ấy. Là người chuyên phát triển sản
phẩm công nghệ, tôi luôn có cơ hội được học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành để có thể phát triển sản phẩm của
mình tốt hơn. Sau gần 10 năm tích cực làm việc, tôi nghĩ rằng sứ mệnh của tôi chính là “Phát triển sản phẩm”. Và
tất cả những kinh nghiệm, know-how, v..v.. tích lũy được từ trước tập trung để phát triển 1 sản phẩm khá đặc biệt,
mang nhiều giá trị cho thế hệ trẻ Việt Nam mà tôi rất hạnh phúc khi cùng với đội ngũ Mentor xây dựng chính là
nguonhocbong.com. Nói thật website này ra đời là 1 việc rất tình cờ của 1 buổi sáng những ngày đầu năm 2015, tôi
thức dậy và nghĩ ra 2 ý tưởng sản phẩm (*). Tôi chia sẻ điều này với 1 công sự của tôi và anh ấy đã nói rằng nên làm
sản phẩm về học bổng du học. Dĩ nhiên 1 khoảng thời gian lâu trước đó, tôi cũng hay chia sẻ các thông tin về học
bổng, du học hay các bài báo hay trên Facebook cá nhân- trong tiềm thức chắc có lẽ cùng có ý gì đó về học bổng.
Và nguonhocbong.com ra đời từ đó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là nơi cập nhật thông tin học bổng và hỗ trợ các
bạn trẻ đang tìm học bổng được kết nối với Mentor chuyên nghiệp. Nhưng 1 hôm, một người bạn tôi quen đã nói
với tôi rằng: “Nền tảng kết nối của chị sẽ là 1 nơi tập hợp những người tài năng của Việt Nam. Chị đang là người
chắp cánh cho họ và chị cũng đang xây dựng 1 nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam”. Đến lúc này tôi mới
thật sự hiểu được những giá trị sâu sắc hơn mà đội ngũ chúng tôi mang đến cho các bạn trẻ và cho Việt Nam.
(*: ý tưởng còn lại sau này có 1 công ty nước ngoài thực hiện)
Ngoài ra, để giúp các bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt của nguonhocbong.com với các đơn vị khác, tôi xin
làm rõ nguonhocbong.com KHÔNG PHẢI TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC, KHÔNG PHẢI ĐẠI DIỆN
của bất kì trường đại học nào trên thế giới. Nguonhocbong.com là đơn vị TƯ VẤN HỌC BỔNG ĐỘC LẬP.
Tôi & Mentor sẽ lấy hồ sơ của mỗi bạn học viên làm trung tâm và xem kĩ hồ sơ đó sẽ phù hợp với giải pháp
học bổng & du học nào. Sau đó, tôi sẽ đề xuất phương án với các bạn ấy. Giải pháp phù hợp nhất chính
là giải pháp tốt nhất.
Cuối cùng, tôi xin trích dẫn 1 câu nói mà tôi rất tâm đắc của Cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ - Michelle Obama:
“Thành công không phải bạn kiếm ra bao nhiêu tiền, mà là bạn tạo ra bao nhiêu sự khác biệt cho cuộc sống của
người khác”. Và đội ngũ của nguonhocbong.com đang từng ngày thay đổi cuộc sống của nhiều bạn trẻ khát khao
khám phá thế giới.

Tiêu chí chọn Mentee và Mentor của nguonhocbong.com như thế nào, và làm thế nào để
2 người có thể "match" với nhau? (Phan Minh Phương - Erasmus Mundus 2017)
CEO: Quy trình chọn Mentee:
Mentee liên lạc đến nguonhocbong.com với nhu cầu săn học bổng rất đa đạng từ ngành nghề đến bậc học (Đại học, Thạc
sĩ và Tiến sĩ) và mục tiêu du học: Có bạn apply học bổng chính phủ, có bạn học bổng trường, có bạn apply học bổng ngắn
hạn (summer school) hay một khóa đào tạo 3-6 tháng ở nước ngoài, v..v..
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• Thường các học bổng trường (Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ) hay ngắn hạn, tôi sẽ xem yêu cầu cụ thể của các bạn, hạn
nộp và khả năng của các bạn với lựa chọn đó có ổn hay không, sau đó Mentor sẽ bắt đầu làm việc với các bạn. Quy trình
này thường diễn ra khá nhanh.
• Riêng với học bổng chính phủ: để trở thành Mentee, đội ngũ hơn 100 Mentor đều lấy tiêu chí của học bổng chính phủ
đó làm tiêu chí để chọn. Mỗi hồ sơ sẽ được xem bởi Team Mentor. Sau khi xem hồ sơ và dựa vào bộ tiêu chí của học
bổng các bạn muốn apply, tôi sẽ gửi phản hồi cho các bạn trong vòng 24-48 giờ. Nếu phù hợp, Mentor sẽ nhận các bạn
là Mentee. Nếu chưa phù hợp hoặc Mentor sẽ chỉ ra chiến lược ngắn hạn & dài hạn để các bạn khắc phục các điểm còn
thiếu sót hoặc hướng các bạn đến những học bổng phù hợp hơn. Nếu bạn nào tôi & Mentor còn phân vân thì tôi sẽ yêu
cầu các bạn gửi 1 bài writing theo những câu hỏi do Mentor đặt ra để hiểu bạn trước khi chính thức làm việc.
• Cuối cùng, nếu bạn nào chưa có sự chuẩn bị tốt hoặc chưa hiểu về học bổng du học, tôi sẽ hướng dẫn 2 khóa học
online được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất để nắm vững kỹ năng, chiến lược & kiến thức để có thể apply thành công học
bổng Thạc sĩ: Thấu hiểu học bổng chính phủ (Click here) và Bí quyết săn học bổng Thạc sĩ (Click here).
(Và trong năm 2018, chúng tôi sẽ xuất bản tiếp 3 khóa học online riêng biệt: Bí quyết săn học bổng PhD tại Mỹ, tại Châu
Âu và tại Úc & New Zealand.)
Nhìn chung, con số hồ sơ mà tôi & các Mentor xem trong 3 năm qua chắc chắn hơn 1000 hồ sơ, do đó việc đánh giá mức
độ tiềm năng, phù hợp của Mentee thật ra là rất nhanh.
Nguyên tắc làm việc của chúng tôi với bất kì học bổng nào:
CHỈ NHẬN học viên nghiêm túc & phù hợp
KHÔNG NHẬN trước ngày hết hạn tối thiểu 4 tuần
KHÔNG VIẾT HỘ (outsource) hồ sơ cho bất kì ai
CÙNG LÀM VIỆC và cùng có thành quả
TÔN TRỌNG ý kiến của Mentee & Mentor
BẢO MẬT thông tin
Quy trình chọn Mentor:
Đây là bí mật nghề nghiệp, chúng tôi xin được phép không tiết lộ.

Nếu được quay lại thời điểm khi bắt đầu dự án, chị có muốn thay đổi điều gì không và
tại sao? (Nguyễn Thị Hồng Yến - Hinrich scholar 2017)
CEO: Đức Phật có dạy: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng”. Bất kì ai cũng sẽ mắc những
sai lầm trong quá khứ khi phát triển sản phẩm nào đó nhưng những điều sai sẽ giúp bạn nhìn rõ điều đúng đang
nằm ở đâu.

Chị có thể kể về những khó khăn khi chị đánh giá hồ sơ của các bạn để nhận Mentee riêng
với học bổng chính phủ không? (Trương Thanh Vân - Chevening 2016)
CEO: Cái khó của việc đánh giá 1 Mentee tiềm năng gồm có 2 góc cạnh.
Thứ 1 là thuộc về Mentee:
Những bạn gửi hồ sơ đến nhờ Mentor hỗ trợ apply học bổng là những tình huống khác nhau. Gần như không ai
giống ai. Hàng ngày, tôi và Team Mentor lúc nào cũng tập trung cao độ xem các bạn ấy có điểm gì nổi bật trong
profile của mình hay không, apply học bổng nào, ngành nào, xin học bổng có cùng với ngành học, kinh nghiệm làm
việc có liên quan đến ngành sẽ xin học bổng hay không? v..v..
Có những bạn mọi thứ ổn, đồng đều: học khá - giỏi, đi làm cùng ngành, Ielts 6.5 và không có gì ngoài 3 cái đó. Bạn
ấy lại muốn apply các học bổng cạnh tranh toàn cầu như Endeavour.
Có những bạn apply học bổng trái ngành hoàn toàn, nhưng lại có 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan rất sâu đến
ngành sẽ xin học bổng, nhiều dự án chuyên môn, được đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài, đóng góp cho cộng đồng
trong lĩnh vực liên qua.
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Lúc này kinh nghiệm và năng lực đánh giá của tôi cùng Mentor đóng vai trò cực kì quan trọng. Thường những hồ
sơ gây tranh cãi, Team Mentor sẽ viết 1 bài liên quan đến học bổng bạn ấy dự định apply.
Vì sao tôi làm điều này? Vì khi đó tôi & Mentor sẽ thấy được kĩ năng writing của bạn ấy và biết bạn ấy đang nghĩ cái
gì trong đầu. Lúc này thì việc chọn hay không chọn Mentee không còn phức tạp. Nhân tiện, tôi chợt nhớ đến trường
hợp này: ứng viên đã từng du học Singapore bậc Đại học (NTU), vừa thi Ielts đạt 7.5, nhờ chúng tôi hỗ trợ săn học
bổng Thạc sĩ. Khi bạn ấy gửi bài luận (draft) do bạn ấy tự viết thì chúng tôi không nghĩ đây là 1 SOP (bài luận xin học
bổng) từ 1 bạn du học ở đất nước lấy tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng chính thức.
Nói đến đây để các bạn hiểu: đừng thần thánh hóa IELTS/TOEFL. Hãy thực học ngoại ngữ vì ngoại ngữ là chìa khóa
giúp cho bạn lấy được kiến thức, kinh nghiệm từ đất nước mà bạn sẽ du học. Không có ngoại ngữ, bạn không có
cách gì để lấy nó cả.
20 bí quyết học tập hiệu quả của cựu du học sinh

Click để xem!

Đặc biệt, 1 nhóm mà chúng tôi sẽ SAY NO ngay từ đầu: vừa muốn học bổng chính phủ, vừa kiếm được việc làm và
định cư tại đất nước đó. Các bạn hãy nhớ, không 1 đất nước tư bản nào vừa cho bạn học bổng toàn phần, vừa cho
bạn ở lại cạnh tranh việc làm với công dân đất nước họ. Người tư bản họ có “cái đầu tư bản” các bạn ah. Nếu bạn
muốn đi để định cư thì nên chọn giải pháp khác tốt hơn là nhắm vào học bổng chính phủ.
Thứ 2 là thuộc về tiêu chí học bổng:
Có những bạn gửi hồ sơ đến thì cũng bình thường, không quá nổi bật nhưng lại hợp với tiêu chí học bổng phát triển
mà Team Mentor hướng cho bạn ấy. Lúc này, việc nắm rõ tiêu chí học bổng sẽ giúp chúng tôi nhìn thấy bạn ấy có
tiềm năng hay không.
Một lần nữa chúng tôi nhắc lại: “Học bổng chính phủ không tìm người giỏi nhất mà tìm người phù hợp nhất”.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi:
• Quy trình học bổng xét tuyển chặt chẽ nhất: học bổng New Zealand Asean
• Kết quả khó đoán nhất: học bổng Endeavour của chính phủ Úc
• Học bổng được nhiều bạn khuyết tật chọn apply nhất: học bổng AAS
• Quy trình xét tuyển dài nhất (nộp hồ sơ đến lúc đi học): học bổng Fulbright
• Học bổng yêu cầu bạn kỹ năng viết lách nặng nhất: học bổng Chevening
• Học bổng luôn gây sự háo hức nhất: học bổng Erasmus Mundus
Cuối cùng, vẫn là câu nói ấy: chúng tôi thật sự chỉ làm việc với những Mentee tiềm năng với những học bổng phù
hợp. Và với quan điểm này, rất nhiều lần chúng tôi nhận được thư cảm ơn từ các bạn Mentee.
Nhưng nếu các bạn Mentee dù chưa xếp vào tiềm năng nhưng vẫn muốn làm việc và học hỏi từ Mentor, Team
NGUỒN HỌC BỔNG vẫn chào đón các bạn vì sẽ có nhiều con đường hỗ trợ các bạn trở thành công dân toàn cầu.
Video bên dưới tôi đã thực hiện vào năm ngoái sẽ hỗ trợ các bạn rõ hơn về điều này.
Hướng dẫn giải pháp học bổng du học phù hợp

Click để xem video!
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Hiện nay có rất nhiều website cả Việt Nam lẫn nước ngoài cung cấp thông tin về các loại
học bổng rất đa dạng. Động lực của chị trong việc duy trì và phát triển nguonhocbong.com
là gì và dự định của chị trong việc phát triển của nguonhocbong trong 5 năm tới là thế nào?
(Nguyễn Tuấn Linh - JDS 2015)
CEO: Đúng như bạn nói hiện nay có rất nhiều nguồn thông tin học bổng trên Internet. Tuy nhiên, những
thông tin được đăng tải trên website nguonhocbong.com đã có sự chọn lọc hơn ở 1 điểm là các ứng viên quốc tịch
Việt Nam chắc chắn nộp hồ sơ được.
Điểm đặc biệt hơn nữa là chúng tôi có đội ngũ hơn 100 Mentor (100% đều đạt học bổng) sẵn sàng đồng hành cùng
học viên chinh phục bất kì học bổng nào, bất kì lĩnh vực nào và bất kì nơi đâu.
Mỗi ngày xem hồ sơ của các bạn để có phương án học bổng & du học phù hợp hay nhận được những email cảm ơn
của các bạn Mentee là động lực thức dậy của riêng tôi.
Khi các bạn đang làm việc, tôi làm việc
Khi các bạn đang chuẩn bị đi ngủ, tôi làm việc
Khi các bạn chuẩn bị cho kì nghỉ, tôi làm việc
Khi các bạn làm việc cá nhân, tôi làm việc
Khi các bạn không biết làm gì, tôi làm việc
Và tôi vẫn làm việc đều như vậy từ sau khi du học trở về nước.
Với Mentee: Có đêm tôi nhận cùng một lúc 3 thư cảm ơn của 2 bạn Mentee nhận học bổng Thạc sĩ và 1 Mentee học
bổng Tiến sĩ tại 1 trường thuộc Group 8 của Úc. Tất cả trị giá hơn 8 tỉ đồng. Tôi không diễn tả được niềm vui của mình
lúc đó. Hay có buổi sáng vừa thức dậy, 1 bạn gửi email báo là bạn ấy đã được nhận vào trường Dược số 1 của Mỹ
cũng làm tôi thấy mình vinh dự vì đã đóng góp những viên gạch đầu tiên trên con đường học hành của các bạn ấy.
Với Mentor: Có một hôm 3h sáng tôi chợt thức giấc thì thấy trên màn hình điện thoại hiện ra 1 loạt các email của 1
Mentor tại Úc hỗ trợ cho Mentee. Lúc ấy Úc chỉ mới 6h sáng. Một lần khác, tôi vẫn nhìn thấy Mentor & Mentee trao
đổi email đến 2h khuya và sáng hôm sau tất cả vẫn đi làm bình thường và cứ như vậy trong 2 tuần liên tục. Lần gần
nhất và cũng khiến tôi xúc động nhất, tôi nhận được thư cảm ơn của 1 bạn chưa đạt học bổng nhưng bạn ấy vẫn
viết thư cảm ơn vì nhờ Mentor mà bạn ấy đã nhận ra rất nhiều điều cần cải thiện của mình trong quá trình làm hồ sơ
chinh phục học bổng. Nhờ có điều này mà bạn ấy biết mình cần phải làm gì trong năm tiếp theo. Bạn ấy vô cùng biết
ơn Mentor.
Với đối tác: nhận phản hồi cho phiên bản ứng dụng di động đầu tiên của tôi lúc 9h tối và 4h sáng hôm sau tôi đã
nhận 1 phiên bản mới không thể hài lòng hơn. Điều mà tôi chắc chắn sẽ làm cho đội ngũ này là viết cho họ thư giới
thiệu để tìm việc hoặc tìm học bổng vì họ không những hard-working mà còn smart-working.

Nếu bạn có những học trò, những người cộng sự trên
cả tuyệt với như vậy, bạn có muốn đi tiếp hay không?

Nguonhocbong.com đã vượt qua cột mốc 4 năm và kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo là cái mà bạn sẽ thấy thực
tế hơn là trình bày ở đây. Vì người tôi trình bày sẽ là nhà đầu tư của tôi - Những người đã tin tôi khi sản phẩm lúc
ấy vẫn còn là một con số 0. Nhưng tôi chắc chắn với bạn tôi vẫn sẽ làm giáo dục và những sản phẩm vệ tinh cũng
sẽ là giáo dục.
Sau 4 năm, nguonhocbong.com có:
• 1 đội ngũ hơn 100 Mentor chuyên nghiệp và yêu nghề,
• 1 nền tảng các khóa học trực tuyến (Click here) giúp bạn săn học bổng & du học thành công,
• 1 ứng dụng di động “lạ” nhất Việt Nam trong lĩnh vực học bổng,
• 1 đội ngũ Marketing sáng tạo,
• 1 quyển sách “Coffee with scholars” độc đáo
• 1 nơi làm việc hiện đại được Cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama chọn ghé thăm tại thành phố Hồ Chí Minh vào
tháng 5/2016.
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Và tôi vẫn thường nói với Mentor “Đây là thành quả chung của chúng ta”.
Nhân tiện, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ đầu tiên của nguonhocbong.com- đó chính là 1 công ty trực thuộc
Tập đoàn Rocket Internet tại Đức. Đây là 1 Tập đoàn rất nổi tiếng trên thế giới. Họ tài trợ cho chúng tôi khi đó chỉ là
1 website còn quá non trẻ và còn chưa biết gì về tôi. Việc tài trợ của họ vào thời điểm đó là 1 sự động viên tinh thần
rất lớn đối với tôi. Nhưng có thể họ nhìn thấy được tiềm năng của nguonhocbong.com.
Và tôi cùng đội ngũ Mentor cùng chứng minh họ đã đúng.
Trước khi kết thúc bài viết này, tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn học giả đã đặt những câu hỏi rất hay
và cũng là một cơ hội giúp cho tôi viết một bài chi tiết như thế này. Hi vọng câu trả lời của tôi sẽ giúp cho các bạn
hay những bạn chuẩn bị tìm học bổng hiểu nhiều hơn về nguonhocbong.com và về cá nhân tôi cũng như quan điểm
làm việc của tôi hay chính xác hơn là của chúng tôi (Tôi & các Mentor).
Trần Thị Ngọc Hoài - CEO nguonhocbong.com
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NHỮNG KHÓA HỌC ĐƯỢC CÁC
THỢ SĂN HỌC BỔNG QUAN TÂM NHẤT

Thiệt sự trước khi đến với lớp học “Chiến lược & kỹ năng săn
học bổng du học thành công”, mọi kiến thức về học bổng du
học của em còn khá mơ hồ và chưa có mục tiêu cụ thể là mình

sẽ phải đi theo diện nào, cách săn học bổng, những yếu điểm

còn thiếu sót hay những kiến thức cần bổ sung trong thời gian
tới để có cơ hội được đi du học.

Nhưng sau khi tham gia lớp học hôm qua và mình được chị
giảng dạy tận tình, em đã ngộ ra được rất nhiều điều về mục
tiêu mình định hướng tới tiếp theo.

Xem khoá học

Em cảm ơn chị rất nhiều ah!

CAO BÍCH KHANH
Học viên lớp “Chiến lược & kỹ năng săn học bổng du học thành công”

Thấu hiểu học bổng chính phủ

Tôi phải tự đi tìm khá nhiều thông tin rải rác trên mạng và mất rất
nhiều thời gian để tìm cơ hội học bổng đi du học, trước khi biết đến
nguonhocbong.com.

Đặc biệt, khoá học “Thấu hiểu học bổng chính phủ” mà tôi đã học

online với rất đầy đủ thông tin không thể search Google. Giảng
viên đã chỉ dạy tận tâm, với rất nhiều kiến thức mà lâu nay mặc dù
tôi đã tìm hiểu nhiều nhưng vẫn không nắm rõ. Tôi viết nhận xét này

như là một lời đề nghị cho các bạn nào có ý định tìm học bổng chính
phủ, hãy tìm hiểu qua khoá học này trước khi apply.

Xem khoá học

Chúc team nguonhocbong.com ngày càng thành công hơn nữa.

NGUYỄN THANH TOÀN
Học viên lớp “Thấu hiểu học bổng chính phủ”

Điều em trân trọng ở khoá học “Bí quyết săn học bổng Thạc sĩ”
Bí quyết săn học bổng Thạc sĩ

nằm ở các chi tiết nhỏ được chỉ ra giúp em cẩn thận hơn trong
quá trình làm hồ sơ. Ví dụ: chỗ nào đặt dấy “,” hay dấu “:”, tránh
sai văn phạm tiếng Anh.

Đồng thời, nhờ có khoá học mà em nắm được Application form

của một số học bổng chính phủ và có thể chuẩn bị cho các học

bổng đó trong tương lai gần. Em xin cảm ơn khoá học của chị Nga
nói riêng và Team Nguồn học bổng nói chung ạ.

Chúc chị Hoài và anh chị Mentors dồi dào sức khoẻ và tràn đầy
hạnh phúc!

Xem khoá học

LÊ TRÀ GIANG
Học viên lớp “Bí quyết săn học bổng Thạc sĩ”
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NHỮNG KHÓA HỌC ĐƯỢC CÁC
TÂN DU HỌC SINH QUAN TÂM NHẤT

Chiến lược & kỹ năng
du học hiệu quả
Xem khoá học

Bí quyết giúp học tập hiệu quả
của cựu du học sinh
Xem khoá học

Kỹ năng sinh tồn
khi đi du học
Xem khoá học

Cẩm nang du học
an toàn tiết kiệm
Xem khoá học
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NHÓM TÁC GIẢ

C BÔNG

N HO

NGUÔ

QUYỂN SÁCH ĐẦU TIÊN VIẾT VỀ HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM

CÁC SÁCH
ĐÃ XUẤT BẢN

COFFEE WITH SCHOLARS
Click để xem chi tiết

DU HỌC 0 ĐỒNG
Click để mua
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Bạn đã bao giờ nghe
đến quyển sách “Du
học 0 đồng” chưa? Sẽ
có rất nhiều bạn hồ
nghi khi đọc tựa sách
này. Nhưng tôi tin chắc
rằng khi bạn đọc hết
quyển sách này thì
niềm tin và giấc mơ du
học sẽ trổi dậy bên
trong con người bạn vì
những câu chuyện hay
những nhân vật được
chia sẻ trong quyển
sách là những câu
chuyện thật.

uyển sách du học 0 đồng được chia làm 2 phần.

Phần đầu sẽ giúp bạn có được những kinh nghiệm

chuẩn bị 1 bộ hồ sơ săn học bổng từ CV đến bài luận

săn học bổng, thư giới thiệu và cả phỏng vấn nữa. Tất

cả bộ bí quyết này được đút kết từ những chuyên gia săn học

bổng toàn phần hàng đầu Việt Nam. Phần 2 của quyển sách chính
là phần chia sẻ, hỏi đáp của các bạn đã săn học bổng toàn phần
thành công. Bạn sẽ được biết họ là ai, đến từ lĩnh vực nào và họ

đã săn học bổng thành công như thế nào. Đặc biệt là cách họ đã
xây dựng hồ sơ, nền tảng kiến thức và kinh nghiệm khác biệt như

bàn tròn thảo luận với 6 câu hỏi khác nhau mà ở đó có thể các bạn

1 bức tranh đa sắc màu song
hành cùng những câu chuyện
có thật về hành trình săn học
bổng du học thành công đang
chờ đợi các bạn. Hãy cùng
nhau mở những trang sách
“Du học 0 đồng” đầu tiên để
khám phá các bạn nhé.

học bổng thành công.

Các bạn có thể tìm thấy quyển sách đặc biệt

thế nào để giúp họ xứng đáng nhận xuất học bổng danh giá.

Nhóm tác giả với 13 loại học bổng toàn phần khác nhau trải dài từ

Châu Âu (Chevening, Erasmus Mundus, SISGP, Eiffel, DAAD, Irish
Aid) sang Châu Á (MEXT, JDS, Hinrich Foundation, Schwarzman

Scholars), ngược xuống châu Úc (New Zealand Asean, Australia

Awards Scholarship) và lên thẳng Châu Mỹ (Fulbright), điều này sẽ
làm nên 1 bức tranh rõ nét về du học miễn phí – 1 giấc mơ của bất

kì bạn trẻ nào luôn mong muốn bước chân ra thế giới để học hỏi
những điều mới lạ. Điều mới lạ trong quyển sách này là sẽ có 6

sẽ nhận những câu trả lời quá đỗi ngạc nhiên từ những bạn đã săn

này tại các trang mua sách online như Tiki,

Fahasa, v..v.. hoặc ra bất kì nhà sách này gần
nhất đều có nhé.

Hoài Trần - CEO nguonhocbong.com
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