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SINH VIÊN 
ĐHQGHN

QUỐC TẾ HỌC - NGÀNH HỌC CỦA THỜI ĐẠI

Chia sẻ về niềm đam mê với ngành Quốc tế học, Dũng cho 
biết, gia đình lớn của anh có tới 3 anh, chị từng học Khoa 
Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Khi còn là học sinh, anh thường được nghe các anh chị của 
mình kể về môi trường học tập tuyệt vời, về những thầy cô 
giáo luôn hết lòng về sinh viên tại đây. Anh khoe, một lần, 
được dẫn đến trường tham gia chương trình giao lưu, văn 
nghệ, anh cảm thấy thực sự bị “choáng ngợp” bởi sự năng 
động và giỏi giang của các anh chị sinh viên Khoa Quốc tế 
học. Rồi khi anh đến nhà những người anh chị họ của mình, 
thấy họ làm bài tập tiếng Anh, xử lý thông tin về Mỹ, chiến 
tranh Iraq, nghe họ nói tiếng Anh với người nước ngoài…, anh 
mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành sinh viên của Khoa 
Quốc tế học. “Điều khiến tôi thích thú nhất ở Quốc tế học là 
ngành học này đại diện cho một cái gì đó rất mới mẻ, năng 
động, tiệm cận với hơi thở thời đại. Và quan trọng nhất là 
Khoa Quốc tế học tập trung rất nhiều vào ngoại ngữ, cụ thể là 
tiếng Anh, một môn học tôi thực sự đam mê”, Dũng cho biết. 

Thời sinh viên, anh tập trung học nghiêm túc, đặc biệt là 
tiếng Anh và các môn học liên quan tới châu Mỹ (Chính trị 
Hoa Kỳ, Văn hóa Hoa Kỳ, Các nước Mỹ Latinh, Luật pháp 

 “HỌC HẾT MÌNH, CHƠI HẾT SỨC” ĐỂ THỜI SINH VIÊN CÓ 
NHIỀU TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ, ĐÁNG NHỚ, BÊN CẠNH VIỆC 
HỌC HÀNH VÀ THI CỬ. NGUYỄN VĂN DŨNG ĐÃ THỰC HIỆN 
KHẨU HIỆU NÀY SUỐT THỜI SINH VIÊN. KẾT QUẢ LÀ, ANH ĐÃ 
ĐẠT ĐƯỢC RẤT NHIỀU THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG DÀNH CHO 
SINH VIÊN XUẤT SẮC TẤT CẢ CÁC KỲ, HỌC BỔNG MITSUBISHI 
2007 DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ ĐIỂM GPA CAO NHẤT KHOA, 
HỌC BỔNG FELLOWSHIP THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN 
HẠN TẠI HOA KỲ. ANH DŨNG HIỆN ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ 
NGOẠI GIAO VỚI CHỨC DANH BÍ THƯ THỨ HAI ĐẠI SỨ QUÁN 
VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN.

NGUYÊN PHONG
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Hoa Kỳ, Quan hệ Mỹ - Việt Nam) và nỗ lực hết 
sức để giành học bổng ở tất cả các kỳ, học bổng 
Mitsubishi 2007 cho sinh viên có điểm GPA cao 
nhất Khoa. Kết thúc năm thứ 4, anh được nhận 
học bổng Fellowship tham gia khóa học về châu 
Mỹ tại Đại học Illinois (Hoa Kỳ), sau đó tham 
gia hội thảo tại Washington DC, nơi hội tụ hàng 
trăm sinh viên từ các quốc gia đang phát triển. 
“Chuyến đi này đã giúp một sinh viên chưa có 
dịp cọ xát nhiều trên các diễn đàn, khuôn khổ 
giao lưu quốc tế như tôi được “mở mắt”, và thấy 
thế giới ngoài kia thật phong phú mà nếu có 
kiến thức nền tảng về Quốc tế học thì sẽ giúp 
chúng ta hội nhập một cách dễ dàng. Những 
chuyến đi này cũng tiếp năng lượng và giúp tôi 
định hướng về những điều bản thân có thể theo 
đuổi trong thời gian tới”, Dũng chia sẻ. 

Sau khi ra trường, xác định rõ mình yêu thích 
ngoại ngữ và mong muốn trở thành nhà ngoại 
giao trong tương lai nên Dũng tập trung vào kỳ 
thi tuyển của Bộ Ngoại giao, và anh đã đỗ với vị 
trí thủ khoa.
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ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG…

Nói về công việc của mình ở Bộ Ngoại giao, 
Dũng cho biết, khi mới vào làm việc, anh công 
tác tại Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia với 
tư cách là phiên dịch Bộ Ngoại giao, phục vụ 
lãnh đạo cấp cao tại các sự kiện đối ngoại của 
đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2017, anh theo 
học chương trình Thạc sỹ về Hành chính công 
và Phát triển quốc tế tại Trường O’neil, Đại học 
Indiana, Hoa Kỳ. Và từ năm 2020 cho đến nay, 
anh là Bí thư thứ Hai tại Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản, tập trung nghiên cứu kinh tế, chính 
trị, và một lĩnh vực rất “mới”: Bảo hộ công dân 
trong bối cảnh Covid-19. 

Nhớ về những ngày đầu đi làm, Dũng cho biết, 
đến bây giờ anh vẫn không thể tưởng tượng 
được rằng, những gì các thầy cô dạy dỗ lại 
gần gũi với công việc anh đang làm như vậy. 
Bởi những tin tức thời sự, các tổ chức quốc tế, 
những dòng chảy của thời đại… mà anh đang 
xử lý dường như quá thân thuộc. Đi làm chỉ 
như một bước tiếp nối đậm chất thực tiễn của 
những gì anh được học tại trường đại học. 

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Công 
việc hiện tại mang đến cho tôi vô vàn trải 
nghiệm thú vị, mới mẻ. Tại Trung tâm biên phiên 
dịch quốc gia, tôi làm phiên dịch, tháp tùng lãnh 
đạo cấp cao, tổ chức các khóa đào tạo phiên 
dịch. Và hiện giờ, khi làm việc tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Nhật Bản, tôi nghiên cứu kinh tế, 
chính trị, báo chí, đặc biệt nhất là Bảo hộ công 
dân trong thời Covid-19. Cùng với đồng nghiệp 
và các cơ quan chức năng, chúng tôi đã tổ chức 
gần 100 chuyến bay giải cứu đưa người Việt có 
hoàn cảnh khó khăn mắc kẹt tại Nhật Bản được 
về nước trong giai đoạn 2020-2021. Tôi cũng 
được Đại sứ, lãnh đạo Đại sứ quán tin tưởng, 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng “Về thành 
tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19”. Đây là niềm vinh dự lớn 
mà chắc sau này tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến trong 
khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản”, Dũng 
thông tin.

Dũng cũng chia sẻ, công việc mang lại cho anh 
cơ hội được tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo cấp 
cao của Việt Nam, nghe các chính khách nói 
chuyện, phát biểu, tiếp khách đối ngoại, từ đó 
bản thân cũng học hỏi được nhiều điều. Ngoài 
ra, anh có cơ hội đi du học nước ngoài, theo đuổi 
đam mê nghiên cứu sau đại học, và đặc biệt 
nhất là được làm việc trong một môi trường hiện 
đại, năng động, đòi hỏi trình độ chuyên môn 
cao, bên cạnh những người đồng nghiệp văn 

minh, giỏi giang. Nhưng cái được lớn nhất của anh là cơ hội tiếp 
cận và tìm hiểu những nền văn minh, văn hóa khác - một trong 
những đam mê của anh. 

Nói về trải nghiệm sự khác biệt văn hóa, anh Dũng chia sẻ một 
câu chuyện vui: Năm đầu tiên sang làm việc tại Nhật Bản, anh 
được một cô gái Nhật tặng một thanh Sô-cô-la vào dịp lễ Tình 
nhân. Anh nhìn món quà, tần ngần, bối rối. Hôm sau, anh mới tự 
tìm hiểu và biết rằng, đây là văn hóa của Nhật Bản. “Lễ tình nhân 
ở Việt Nam là dịp nam giới thể hiện tình cảm của mình bằng cách 
tặng quà cho nữ giới hoặc công bằng hơn một chút là dịp các cặp 
đôi sẽ trao đổi quà cho nhau. Tuy nhiên, ngày lễ tình nhân ở Nhật 
lại ngược lại. Ngày 14/2 ở Nhật là dịp để các cô gái bày tỏ tình cảm 
với chàng trai mà mình thích bằng cách tặng Sô-cô-la cho họ. 
Không những vậy, đối tượng họ tặng không chỉ là người yêu mà 
còn có thể là sếp, đồng nghiệp nam trong công ty hoặc bạn bè.

“Đặc biệt, chúng ta thường nghĩ tặng Sô-cô-la là văn hóa của 
châu Âu hay Hoa Kỳ, nhưng nhiều người Nhật nói với tôi rằng, 
việc này bắt nguồn từ việc quảng bá và lan truyền của một công 
ty bánh kẹo ở thành phố Kobe vào những năm 30 của thế kỷ 
trước” - Dũng kể.

Nhắn nhủ các bạn trẻ đang trong thời điểm chọn ngành, chọn 
nghề - điểm khởi đầu của một sự nghiệp riêng trong tương lai, 
anh Dũng cho rằng, thay vì tập trung đến các yếu tố kỹ thuật như: 
nâng cao trình độ tiếng Anh, cách đàm phán, tư duy logic, quản lý 
tài chính (những điều hoàn toàn có thể nâng cao thông qua sách 
vở, youtube), các bạn sinh viên hãy luôn nhìn vào bên trong mình, 
xem bản thân mình thích làm gì, niềm đam mê của các bạn là gì, 
định hướng tương lai của các bạn ra sao, đích đến cuối cùng của 
các bạn là gì, liệu đó là tiền bạc, là môi trường làm việc tốt, là đồng 
nghiệp tốt, hay những trải nghiệm thú vị… Từ đó, các bạn có thể 
đi chậm lại một chút, nhưng dần dà, cũng có thể đến đích được. 
“Vì suy cho cùng thì mỗi cá nhân, mỗi con người, theo tôi ai cũng 
giỏi, ai cũng có năng lực. Điều quan trọng là biết mình muốn làm 
gì, muốn đi đến đâu, và chúng ta nỗ lực, phấn đấu, trả giá như thế 
nào để có được thứ ta muốn”, Dũng nhìn nhận. 


