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Trải nghiệm với các chương 
Trình giao lưu quốc Tế

hệ chất lượng cao của Khoa Kinh tế 
và Kinh doanh quốc tế (KT&KDqT) đào 
tạo khóa đầu tiên vào năm 2004. áp 
dụng tiêu chuẩn cDio trong việc xây 
dựng chương trình đào tạo, đây là trọng 
tâm mà Đhqghn cũng như Trường 
ĐhKT hướng đến. Tính đến nay, sau 11 
năm, hệ chất lượng cao của KT&KDqT 
đã gặt hái được những thành tích đáng 

kể: là chương trình đầu tiên của Trường 
được kiểm định và đạt chuẩn aun; nhiều 
sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, đạt nhiều 
giải thưởng cấp Đhqghn/cấp Bộ giáo 
dục và Đào tạo trong nghiên cứu khoa 
học; nhiều sinh viên khẳng định được 
hình ảnh “clcer” không chỉ trong mà 
ngoài nước qua các chương trình giao 
lưu quốc tế… 

Sự tỏa sáng của các cựu clcers, từ 
những thế hệ đầu như vũ lê minh (lớp 

qh-2005-E KTĐn clc) đã hoàn thành 
xuất sắc khóa học thạc sĩ tại Trường Đh 
Fairfiel - Tiểu bang connecticut hoa Kì. 
hay nguyễn Đình minh anh, cựu sinh 
viên lớp qh-2006-E KTĐn clc là tấm 
gương mà cho đến bây giờ, sau khi anh 
đã ra trường một thời gian dài, lứa sinh 
viên khóa sau vẫn nhắc đến bởi tài năng, 
niềm đam mê với nghiên cứu của anh. 
Từng tham gia nhiều chương trình giao 
lưu tại nhật, Thái lan, hoa Kì…, đạt giải 
Sao tháng giêng, giải nhất nghiên cứu 
khoa học sinh viên, giải vàng sinh viên 
nghiên cứu kinh tế và chính sách, gương 
mặt trẻ tiêu biểu Trường ĐhKT và đặc 
biệt, minh anh đã vinh dự nhận và hoàn 
thành học bổng du học tại mỹ - một 
phần thưởng xứng đáng cho những gì 
anh đã cống hiến.

những tân cử nhân mới tốt nghiệp, 
cũng chính là những cựu sinh viên mới 
nhất của “mái nhà” KT&KDqT clc cũng 
đang khẳng định tài năng của mình. có 
thể kể đến như cao Tú oanh, lớp qh-
2010-E KTĐn clc, mới nhận học bổng 
thạc sĩ nghiên cứu về Doanh nghiệp xã 
hội tại Trường Đại học northampton, 
vương quốc anh. hay hoàng huyền 
ngọc, thủ khoa đầu ra (khóa 2010 - 
2014) của ĐhKT với gPa 3.78/4.0, đạt 
rất nhiều các học bổng, hiện đang tiếp 
tục say mê với công việc của một chuyên 
viên nghiên cứu.

cùng bước ra từ khóa qh-2010-E 
KTĐn clc ấy, nguyễn hà Phương cũng 
đang theo đuổi đam mê nghiên cứu. 

Maùi nhaø cuûa nhöõng taøi naêng 

Đỗ chiêm

Hệ đào tạo chất lượng cao từ lâu đã trở thành một 
thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 
Đây là chương trình dành cho các sinh viên xuất sắc, có 
khả năng tiếng Anh tốt, có ý chí phấn đấu trong học 
tập. Hai khoa của trường là Tài chính - Ngân hàng và 
Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hiện đang triển khai hệ 
đào tạo này.
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Phương tự hào kể về quãng đời sinh viên 
cùng những chuyến đi giao lưu quốc tế 
của mình:”quãng thời gian học tập tại 
clc rất tuyệt vời, mình đã vinh dự được 
tham gia các chương trình như Diễn đàn 
Sinh viên châu á gPac 2012 tại Seoul 
- hàn quốc, Diễn đàn Sinh viên châu á 
về môi trường aSEP tại Bắc Kinh - Trung 
quốc hay chương trình international 
Student Forum tại Thái lan. có được 
những cơ hội quý báu này là nhờ mình 
được học tập trong một môi trường tốt 
như clc, nơi mà thầy cô luôn tận tâm 
với sinh viên”.

nối tiếp truyền thống, cùng những 
tấm gương mà các anh chị khóa trước, 
các thế hệ clc đang theo học tại Khoa 
Kinh tế và Kinh doanh quốc tế cũng đã 
có được những thành tích đáng nể, xứng 
đáng với hình ảnh của các sinh viên chất 
lượng cao. Không thể không kể đến 
những tài năng của các sinh viên sắp ra 
trường - lớp qh-2011-E KTqT-clc. là Bí 
thư Đàm Thị Thảo với nhiều thành tích 
về học tập, đạt nhiều học bổng, tham 

gia tích cực các hoạt động của trường; 
và mới gần đây Thảo đã vinh dự được 
kết nạp vào đội ngũ của Đảng. là lớp 
trưởng hoàng Tuấn anh, trong thời gian 
học 4 năm tại ĐhKT đã tham gia rất 
nhiều các chương trình giao lưu quốc tế, 
mang hình ảnh clcer quảng bá với bạn 
bè 5 châu: như aSEan+3 Educational 
Forum và asian Pacific leaders Summit 
tại indonesia, Young South East asian 
leaders initiative tại hoa Kì…

Thế hệ kế cận qh-2012-E KTqT clc 
cũng đã và đang nuôi dưỡng nhiều 
sinh viên xuất sắc. năm 2013, Bùi Thị 
huyền được chọn là đại diện của Đại học 
quốc gia hà nội tham gia chương trình 
Diễn đàn môi trường châu á tại Trung 
quốc. hiện tại, huyền cũng đang là ứng 
cử viên sáng giá cho học bổng global 
undergraduate Exchange Program, 
học tập 1 kì tại hoa Kì. hay Đinh Xuân 
chung, lớp trưởng, cũng đã có được 
những thành tích đáng kể với rất nhiều 
các học bổng khác nhau, bên cạnh đó 
tham gia rất nhiều các chương trình giao 

lưu quốc tế như: là 1 một trong 24 sinh 
viên xuất sắc tại hà nội tham gia chương 
trình giao lưu Jenesys 2.0 tại nhật Bản, 
The arts Festival tại malaysia hay Diễn 
đàn Sinh viên châu á gPac 2014, gmS-
aSEan Student network 2014. mới đây 
nhất là nhâm Khánh linh vinh dự dành 
giải nhất học bổng Tài năng việt trị giá 
60 triệu đồng. hè này linh cũng nhận 
học bổng toàn phần Sáng kiến Thủ lĩnh 
trẻ Đông nam á với 5 tuần học tập và 
tham quan tại Bang montana, louisian 
và thủ đô Washington Dc - hoa Kì.

ươm mầm những Đam mê 
nghiên cứu

với Khoa Tài chính - ngân hàng, hệ 
clc tuy ra đời sau nhưng các sinh viên 
cũng gặt hái nhiều thành công vang dội 
trên nhiều lĩnh vực mà đặc biệt nhất là 
nghiên cứu khoa học (ncKh).

cách đây hai năm, Phùng Đức quyền 
lớp qh-2009-E Tcnh clc đã trở thành 
niềm tự hào của sinh viên ĐhKT khi xuất 
sắc giành giải nhất “giải thưởng Tài 
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năng khoa học trẻ việt nam” do Bộ giáo 
dục & Đào tạo và Bộ Khoa học & công 
nghệ tổ chức với đề tài “Kiểm tra độ ổn 
định các ngân hàng thương mại lớn ở 
việt nam”. Đề tài của quyền cũng đạt 
giải nhất trong hội nghị sinh viên nghiên 
cứu khoa học Trường ĐhKT và giải nhất 
“công trình nghiên cứu khoa học xuất 
sắc sinh viên Đại học quốc gia”. quyền 
chia sẻ: “mình có dự định thực hiện đề 
tài này từ đầu năm học thứ 3. Tuy nhiên 
khi đó có nhiều khó khăn cả về chủ quan 
lẫn khách quan nên sang năm học thứ 4, 
khi cảm thấy kiến thức của bản thân đã 
được nâng lên cùng các điều kiện thuận 
lợi khác nên mình quyết tâm làm và hoàn 
thiện đề tài này”.

Tiếp nối truyền thống ấy, Trần quang 
Thắng, sinh viên lớp qh-2012-E Tcnh 
clc cũng đã có những thành tích ncKh 
vô cùng đáng nể khi mới còn là một sinh 
viên năm 2 như: giải nhì “giải thưởng Tài 
năng khoa học trẻ” năm 2014, giải nhất 
nghiên cứu khoa học sinh viên Trường 

ĐhKT, giải nhất thuyết trình tại Diễn đàn 
Sinh viên châu á năm 2014. hiện nay, 
Thắng cũng chính là người khởi đầu cho 
cộng đồng Sinh viên kinh tế nghiên cứu 
khoa học, đồng thời làm Trưởng nhóm 
Dự án hỗ trợ sinh viên kinh tế tham gia 
nghiên cứu. chia sẻ cảm nghĩ về hệ đào 
tạo chất lượng cao Tcnh, Thắng cho 
biết: “mình thấy việc học hệ clc mang 
lại rất nhiều lợi ích. Bên cạnh sự khác 
biệt trong khung chương trình với việc 
học nhiều môn bằng tiếng anh và tăng 
cường thực tập - thực tế, sinh viên clc 
còn được tạo điều kiện tối đa trong quá 
trình học tập, được ưu tiên tham gia các 
chương trình giao lưu quốc tế, cùng cơ 
hội dành nhiều học bổng. nói chung, 
clc thật sự là một môi trường tốt, tích 
cực và năng động dành cho sinh viên”.

còn nhiều gương mặt sinh viên tiêu 
biểu khác như lý Thu Thảo, lớp qh-
2011-E Tchn clc, cũng dành nhiều giải 
thưởng về ncKh cấp trường và tại sân 
chơi Diễn đàn Sinh viên châu á. những 

thế hệ sinh viên trẻ hơn cũng đang tiếp 
tục cố gắng phát triển hình ảnh của hệ 
clc Tcnh. có thể kể đến nguyễn Thành 
Đạt, sinh viên lớp qh-2013-E Tcnh clc, 
chủ nhiệm câu lạc bộ Tcnh clc, một 
lớp trưởng mẫu mực, một sinh viên luôn 
tích cực trong các hoạt động của khoa 
và trường.

có thể thấy, các sinh viên hệ chất 
lượng cao của ĐhKT, dù là đang học 
hay đã rời xa bàn ghế giảng đường, vẫn 
đang ngày đêm cố gắng, nỗ lực không 
mệt mỏi. với sự tự tin, năng động và 
sáng tạo, các sinh viên clc đã đang và 
sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của 
sinh viên ĐhKT nói chung và của hệ clc 
nói riêng. hy vọng rằng những nỗ lực của 
các anh chị đi trước sẽ thôi thúc các lứa 
sinh viên tiếp theo, những thế hệ tương 
lai của ĐhKT ngày một phát triển.
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