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ĐHQGHN ĐANG KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG 
HỌC TẬP TOÀN CÀU.  NGÀY CÀNG NHIỀU 
SINH VIÊN QUỐC TẾ CHỌN ĐHQGHN LÀ 
NƠI HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU. HÃY CÙNG 
GẶP GỠ VÀ LẮNG NGHE CÁC BẠN SINH 
VIÊN QUỐC TẾ  NÓI GÌ, NGHĨ GÌ VÀ CẢM 
NHẬN NHƯ THẾ NÀO VỀ MÔI TRƯỜNG 
HỌC TẬP TẠI ĐHQGHN/

VNU & THẾ GIỚI
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Tháng 9 này, nam sinh ENDA JAMES YORE (quốc tịch Ireland) sẽ nhập học 

ngành Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN. Cậu bạn đã có hơn 

1 năm sinh sống ở Việt Nam trước đây và đã tìm hiểu được rằng ĐHQGHN là 

một trong những đại học top đầu về chất lượng đào tạo tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Enda quyết định chọn Khoa Quốc tế vì quy mô lớp học nhỏ, 

không bị quá đông như ở Ireland (thường là mấy trăm sinh viên trong một 

lớp). Điều này giúp cho sinh viên dễ tương tác hơn với các giáo sư và các 

bạn cùng lớp mỗi khi cần trao đổi bài. Enda cũng rất hiểu một điều trong 

văn hóa Việt Nam: Người Việt rất đánh giá cao những người cố gắng học 

ngôn ngữ nên nam sinh đang học dần tiếng Việt mỗi ngày để vượt qua các 

rào cản giao tiếp.

CHOI KANG WON hiện đang là sinh viên của ĐH Quốc gia Hà Nội. Lớn lên 

tại Hàn Quốc, Kang Won đã có quãng thời gian học tập tại Trung Quốc. 

Song bạn vẫn quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến cho việc học đại 

học bởi sau khi tìm hiểu, nam sinh nhận thấy tiềm năng phát triển ở đây.

Nam sinh chọn Khoa Quốc tế làm điểm đến bởi có chương trình học 100% 

bằng Tiếng Anh. CHOI KANG WON không gặp nhiều bất đồng văn hóa do 

suốt 18 năm qua, anh chàng đã sinh sống ở nhiều quốc gia châu Á. Điều 

thách thức lớn nhất là việc học tiếng Việt và những bỡ ngỡ ban đầu do 

chưa thân quen với ai.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn cùng lớp, đặc biệt là giảng viên, 

Choi Kang Won đã dần bước ra khỏi lớp vỏ an toàn của mình để ghi lại 

nhiều dấu ấn. Anh chàng đạt điểm tổng kết lên đến 3.8/4.0, thành thạo 

4 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt. “Mình nhận thấy không có quá nhiều 

sự khác biệt giữa chất lượng giáo dục ở trường đại học Việt Nam và Hàn 

Quốc, ngoại trừ việc bên Hàn mình thường học từ 7 giờ sáng và không 

cần phải học Triết học lẫn Thể dục. Mình học được những khía cạnh kinh 

doanh ở Việt Nam, văn hóa, môi trường doanh nghiệp ở đây nữa. Mình 

dự định sẽ làm việc ở Việt Nam ít nhất 2 – 3 năm sau khi tốt nghiệp và với 

việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ thì mình tin bản thân còn có thể gắn 

bó lâu dài hơn” – CHOI KANG WON chia sẻ.


