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Từ NAM SINH XUẤT SẮC 
đến QUẢN LÝ TRẺ TÀI NĂNG

SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ GIỮA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN VÀ 
ĐH TROY, HOA KỲ, NGUYỄN DUY QUANG ĐÃ MONG MUỐN KẾT HỢP VIỆC 
KINH DOANH VỚI NIỀM ĐAM MÊ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀO MỘT CÔNG VIỆC 
ĐÒI HỎI ĐẦY THÁCH THỨC TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM. CHÀNG TRAI ĐÓ 
ĐÃ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU MÌNH ĐẶT RA NHỜ PHƯƠNG CHÂM SỐNG TỪ 
KHI CÒN LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ. BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ 
CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI NGUYỄN DUY QUANG VỀ SỰ PHẤN ĐẤU VÀ NỖ 
LỰC CỦA NHỮNG NĂM THÁNG TUỔI 20 TUYỆT VỜI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH 
VÀ GẶT HÁI THÀNH CÔNG CỦA NGÀY HÔM NAY.

THANH MAI

- Nếu dùng 1 từ để mô tả bản thân thì theo bạn 
từ đó là gì?

Mình sẽ chọn từ “Kiên định”. Đối với mình, kiên 
định không chỉ giới hạn ở khả năng đưa ra quyết 
định cho chính mình, mà còn là việc được sống 
đúng với con người thật của mình. Sự kiên định 
trong tính cách luôn giúp mình ở thời điểm hiện 
tại giữ vững được niềm tin và không là cái bóng 
của bất kì ai hay chạy theo con đường của những 
người đi trước. Và sự kiên định trong con người 
mình cũng giúp mình luôn tôn trọng những cá 
tính khác biệt và không gian riêng của mọi người 
xung quanh.

- Phải chăng đó là lý do mà Quang theo đuổi 
ngành Kinh tế?

Từng là học sinh khối Tự nhiên của Trường THPT 
chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, mình có niềm yêu 
thích và đam mê với việc kinh doanh và các lĩnh 

vực khác trong ngành kinh tế nên mình quyết 
định chọn ngành Kinh tế để theo học bậc đại 
học. Ngay từ nhỏ mình đã mong muốn được học 
tập trong môi trường giáo dục của Hoa Kỳ nên 
mình đã lựa chọn chương trình liên kết quốc tế 
UEB – Troy của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Bố 
mẹ luôn tin tưởng vào việc học tập và sự lựa chọn 
của mình nên luôn ủng hộ. Bố mẹ mình cũng tin 
rằng môi trường liên kết quốc tế sẽ là một lựa 
chọn phù hợp để mình có thể thành công hơn 
trong tương lai.

- Bốn năm học tại Trường ĐH Kinh tế đã mang 
đến cho bạn những ấn tượng như thế nào?

Mình đã được trải nghiệm việc học tập trong 
môi trường Mỹ tại Việt Nam với nhiều điểm khác 
biệt về hình thức và nội dung bài học so với các 
chương trình khác theo tiêu chuẩn Việt Nam. 
Chương trình liên kết quốc tế đòi hỏi rất cao về kỹ 
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năng và khả năng sự dụng ngoại ngữ. Chúng 
mình đã học tập và nghiên cứu hoàn toàn 
bằng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên 
ngành. Điều này giúp mình tự tin và phản xạ 
tốt hơn khi làm việc ở môi trường quốc tế. Bên 
cạnh đó, các thầy cô, bạn bè cùng cơ sở vật 
chất hiện đại, tiện nghi là những điều mình sẽ 
không bao giờ quên trong suốt thời gian sinh 
viên tại Trường.

Mình ấn tượng nhất là môn Composition and 
Modern English 1, 2. Với môn học này, mình 
được học những kiến thức cơ bản và chuyên 
sâu trong việc viết những bài luận bằng tiếng 
Anh, sắp xếp các ý tưởng trong các bài luận 
và trọng tâm về ngữ pháp, dấu câu, phát triển 
vốn từ vựng. Có thể nói việc trở thành sinh viên 
chương trình đào tạo liên kết quốc tế đã giúp 
cho khả năng phân tích cũng như nghiên cứu 
bằng tiếng Anh của mình được nâng cao. Đó là 
điều vô cùng cần thiết phục vụ cho công việc 
chuyên môn hiện tại cũng như việc tiếp tục 
học tập bậc sau đại học trong tương lai.

- Điểm khác biệt lớn nhất mà chương trình 
liên kết quốc tế này mang tới cho bạn là gì?

Điểm khác biệt trong phương pháp giảng dạy 
tại Trường ĐH Kinh tế là luôn đặt sinh viên làm 
trung tâm trong quá trình học tập. Mình cảm 
thấy không phải đến lớp để ghi chép mà đến 
lớp để trao đổi kiến thức. Sinh viên hoàn toàn 
chủ động trong việc thu thập và tiếp nhận kiến 
thức từ giảng viên còn thầy cô luôn khích lệ, 
động viên sinh viên trao đổi và thảo luận để 
bài giảng đạt hiệu quả cao nhất. Các thầy cô 
của Trường ĐH Kinh tế hay của ĐH Troy đều là 
giảng viên có chuyên môn rất cao và sáng tạo 
trong quá trình giảng dạy để giúp cho sinh viên 
không bao giờ có thể thấy việc học của mình là 
nhàm chán.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với công việc 
hiện tại?

Sau kỳ Spring 2020, do tình hình dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp nên chúng mình chuyển 
sang học online. Thời điểm đó, mình quyết 
định tìm kiếm một công việc để trải nghiệm và 
thử thách bản thân. May mắn là mình đã được 
lựa chọn làm việc tại vị trí phù hợp với đúng 

yêu cầu mình đặt ra. Những kiến thức và trải 
nghiệm trong quá trình học tập tại Trường giúp 
mình rèn luyện một tư duy logic và có cái nhìn 
tổng quan về lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản 
lý… từ đó mình đã áp dụng vào công việc hiện 
tại một cách linh hoạt và đã có được những 
thành tích ban đầu.

Việc học tập trong môi trường quốc tế ở 
Trường ĐH Kinh tế đã giúp mình nâng cao 
những kỹ năng mềm như thuyết trình, khả 
năng teamwork, tư duy phản biện, sắp xếp thời 
gian… Tất cả đều bổ trợ rất nhiều trong công 
việc hiện tại của mình. 

- Theo Quang điều gì để giúp cho các bạn 
sinh viên có thể sớm thành công ngay sau 
khi tốt nghiệp?

Bản thân mình chưa dám nhận mình là người 
thành công, những kết quả mà mình có được 
trong công việc trong khoảng 2 năm vừa qua 
mình nghĩ đơn giản đến từ việc chăm chỉ, nỗ 
lực và có mục tiêu rõ ràng, tính kỷ luật của bản 
thân với công việc. Tuy nhiên, theo mình, khi 
còn là sinh viên, các bạn nên trải nghiệm càng 
nhiều càng tốt để có thể tích lũy kinh nghiệm, 
kiến thức từ thực tế và quan trọng là một khi đã 
quyết định làm gì, dù là để trải nghiệm, cũng 
phải hết mình với quyết định đó.

- Bạn có thể chia sẻ một vài dự định trong 
tương lai của mình?

Mình dự định sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ Quản 
trị kinh doanh tại nước ngoài, đặc biệt là Hoa 
Kỳ - đất nước mà mình chưa có cơ hội được 
học khi còn là sinh viên do dịch Covid-19 bùng 
phát. Mình hy vọng với việc học lên cao sẽ giúp 
mình có thêm nhiều trải nghiệm trong những 
công việc và lĩnh vực khác nhau trong ngành 
Tài chính - Kinh tế. Mình hy vọng rằng các bạn 
sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế, 
ĐHQGHN sẽ luôn tận dụng những năm tháng 
tươi đẹp của tuổi trẻ để học tập và tích luỹ thật 
nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng để cho dù lựa 
chọn con đường nào cũng thấy thật tự tin và 
vững bước trên con đường mình đã chọn.

Cảm ơn Quang vì cuộc trò chuyện rất thú vị này!


