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PGS. TS. Cao Hào Thi
Hiệu Trưởng

“ Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả mà tập thể thầy và trò của STU 
đã đạt được; điều đó góp phần đưa uy tín của STU lên một vị thế mới xứng 
đáng trong hệ thống các trường đại học trong nước và bước đầu có uy tín 
quốc tế. ”

“ Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, 
đa hệ với các trình độ: cao đẳng, đại học , cao học và nghiên cứu sinh; Cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng, có phẩm chất đạo đức, tư duy độc lập, sáng 
tạo, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn hóa, ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hóa của thế 
giới. ”

TS. Trương Quang Mùi
Chủ tịch HĐQT
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Saigon Technology University

Kính thưa quý phụ huynh, các em học sinh thân mến!

Không còn bao lâu nữa, các em học sinh lớp 12 phải bước vào kỳ thi quan trọng để đưa 
ra quyết định mang tính bước ngoặc cho cả cuộc đời mình, đó là xác định trong tương lai ta 
sẽ trở thành ai? Ta làm việc trong lĩnh vực gì? Ta lựa chọn trường Đại học nào, để thực hiện 
mong ước của mình? Đồng thời, đứng trước kỳ thi quan trọng này các em nên có chiến lược 
học tập như thế nào; Phương pháp học tập ra sao; Chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng cụ thể để 
đạt được kết quả tốt nhất.

Để giúp các em có sự chuẩn bị thật tốt và đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong thời điểm 
quyết định này, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn xin cung cấp đến quý phụ huynh và các 
em học sinh cuốn “Thông tin Tuyển Sinh 2018”. Thông qua cuốn thông tin này Trường Đại học 
Công Nghệ Sài Gòn mong muốn gởi đến quý phụ huynh và các em học sinh những thông tin 
hữu ích nhất. Đồng thời chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị phụ huynh và các em học sinh 
một cách đầy đủ nhất về Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn để quý phụ huynh và các em có 
thêm thông tin trong việc quyết định lựa chọn ngành để theo học và thực hiện ước mơ.

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn luôn phấn đấu trở thành ngôi trường học tập lý tưởng 
cho một tương lai và một nghề nghiệp vững vàng. 

Hy vọng cuốn thông tin này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho quý phụ huynh và các 
em học sinh.

Chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã tin tưởng và quan tâm đến 
Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn trong suốt thời gian qua. Rất mong được đón tiếp quý vị 
và các em đến với Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.

Trân trọng./.

LỜI TỰA
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Saigon Technology University

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn 
(STU) tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ 
nghệ DL. Tp. Hồ Chí Minh (SEC) được 
thành lập theo Quyết định số 798/QĐ-TTg 
ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ. 
SEC là trường cao đẳng ngoài công lập đầu 
tiên của nước ta đào tạo chủ yếu theo các 
ngành kỹ thuật, công nghệ. Tháng 4 năm 
2004, trên cơ sở năng lực và thành tích đào 
tạo của trường, Chính phủ ra Quyết định số 
57/2004/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học 
DL. Kỹ nghệ Tp. HCM (SEU). Và đến tháng 
3/2005, theo Quyết định số 52/2005/QĐ-
TTg, trường được đổi tên thành Trường 
Đại học Dân lập Công Nghệ Sài Gòn, tên 
tiếng Anh là Saigon Technology University 
(STU).

T                               rường tọa lạc tại 180 Cao Lỗ, 
Phường 4, Quận 8, trên trục lộ 

gần trung tâm thành phố và tiếp giáp các 
Quận 1, Quận 5 và Quận 7 với khuôn viên 
rộng 20.000 m2. Tại đây, khu nhà học chính 
rộng trên 28.000 m2 được xây dựng gồm 
3 khu với gần 89 giảng đường, 74 phòng 
thí nghiệm, xưởng thực tập, trung tâm máy 
tính, thư viện, hội trường, nhà ăn,… ký túc 
xá sinh viên với 500 chỗ được xây dựng 
trong khuôn viên trường. Điểm đặc biệt của 
Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn là có 

nhiều cây xanh, bồn hoa, thác nước nhân tạo 
được chăm chút cẩn thận như một công viên 
thu nhỏ, tạo không gian yên tĩnh, trong lành 
phù hợp với môi trường học tập và nghiên 
cứu. Hệ thống mạng nội bộ và wifi mạnh, phủ 
toàn trường giúp sinh viên thuận tiện trong 
việc tra cứu thông tin học tập và nghiên cứu 
ngay trong khuôn viên nhà trường. Phía sau 
trường là khu sân chơi đa năng, sân bóng đá, 
bóng chuyền...

Hiện nay, STU có chức năng đào tạo từ 
bậc cao đẳng, đại học, cao học và nghiên 

TỔNG QUAN

GS. TSKH. Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT thăm trường
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cứu khoa học trên các lĩnh vực: Công nghệ Kỹ thuật 
Điện - Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử; Công 
nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Công nghệ Thông tin; 
Công nghệ Thực phẩm; Kỹ thuật Công trình Xây dựng; 
Quản trị Kinh doanh và Thiết kế Công nghiệp (Mỹ thuật 
Công nghiệp). Ngoài hệ chính quy, với sự đánh giá tốt 
về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, nhà trường còn 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép được đào tạo 
hệ hoàn chỉnh đại học (nay gọi là hệ liên thông đại học) 
và hệ ngoài chính quy. Bằng tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân 
của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia và có giá 
trị trong cả nước. Trải qua 20 năm hình thành và phát 
triển, chất lượng giáo dục của STU thể hiện rõ nét ở số 
lượng sinh viên theo học ngày càng tăng cao. Từ chỗ 
số sinh viên khóa 1 là 800 em đến nay, hàng năm nhà 
trường tuyển vào khoảng 3.000 đến 3.500 sinh viên mới. 
Số lượng sinh viên hiện đang theo học tại trường là gần 
8.000. Với các bậc đào tạo: cao đẳng, đại học chính quy, 
cao học, hệ ngoài chính quy, hệ liên thông đại học và liên 
kết đào tạo quốc tế, STU đã trở thành một trường đào tạo 
liên thông uyển chuyển, toàn diện. 

Trường đã xây dựng được một đội ngũ sư phạm có 

chất lượng và tương đối về số lượng, trong đó có 80% 
giảng viên có trình độ trên đại học gồm 2 giáo sư, 6 phó 
giáo sư, 31 tiến sĩ và 178 thạc sĩ. STU đang phấn đấu 
nâng cao chất lượng đội ngũ thầy giáo, cô giáo, tăng 
cường cơ sở vật chất, nâng cấp các phòng thí nghiệm 
để mở các khóa đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và sau đó 
là Tiến sĩ ).

Với Slogan “Sức trẻ - Trí tuệ - Ước vọng”, STU tự đặt 
ra cho mình yêu cầu cao về chất lượng giáo dục để các 
cử nhân, kỹ sư được đào tạo theo diện rộng, tạo điều 
kiện cho người tốt nghiệp thích nghi được với các công 
việc rất đa dạng, giúp họ phát triển tính năng động và 
khả năng đào tạo nâng cao về sau. Chính vì vậy, chương 
trình đào tạo của trường bao gồm khối kiến thức hoàn 
chỉnh, đề cập đến tất cả các phần của ngành nghề… 
STU không ngừng nâng cao tỷ lệ thực hành, thực tập 
so với lý thuyết. Từ đó, STU đã cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cao theo hướng công nghệ, có phẩm 
chất đạo đức tốt, có văn hóa, ngoại ngữ và chuyên môn 
nghiệp vụ giỏi phù hợp ngày càng cao nhu cầu của sự 
phát triển kinh tế xã hội, của đất nước, của cộng đồng và 
nhu cầu học tập của nhân dân.
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Saigon Technology University

Hiện nay trường có 6 hệ đào tạo là: cao học, đại học, cao 
đẳng, liên kết quốc tế, liên thông đại học chính quy và ngoài 

chính quy. STU là một trường đào tạo liên thông uyển chuyển và toàn 
diện.

Chương trình và thời gian học tập tại trường dành cho hệ CHÍNH 
QUY và hệ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC hoàn toàn tương đương nhau.

Công nghệ Thông tin (Tin học).
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.
Kỹ thuật Công trình Xây dựng.
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử.
Công nghệ Thực phẩm.
Quản trị Kinh doanh – chuyên ngành:

• Quản trị Kinh doanh tổng hợp
• Kế toán
• Quản trị Tài chính
• Quản trị Marketing

Thiết kế Công nghiệp - chuyên ngành:
• Thiết kế Đồ họa
• Trang trí Nội thất
• Thiết kế Thời trang
• Tạo dáng Sản phẩm

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

HỌC TẬP  
                Tại trường

“Ngôi nhà khơi dậy 
trong tôi ngọn lửa 
nhiệt tình, sự hăng say  
SÁNG TẠO”S

•   Thạc sĩ: 1,5 năm
•   Hệ đại học: 4 năm.
•   Hệ cao đẳng: 3 năm.
•   Hệ hoàn chỉnh đại học: 1,5 năm.
•   Hệ đại học ngoài chính quy: 4,5 năm.
•   Hệ liên kết đào tạo quốc tế: 2 - 4 năm.
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Để đáp ứng được các yêu cầu về khả năng và 
nhiệm vụ sẽ phụ trách trong tương lai, các Cử 

Nhân (Kỹ Sư) được đào tạo theo diện rộng nhằm tạo điều 
kiện cho người tốt nghiệp thích nghi được với các công 
việc rất đa dạng, giúp họ phát triển tính năng động và khả 
năng đào tạo nâng cao về sau.

Chính vì vậy, chương trình đào tạo của trường bao 
gồm các khối kiến thức hoàn chỉnh, đề cập đến tất cả các 
phần của ngành nghề: Khoa học cơ bản (Toán cao cấp, 
Vật lý, Anh văn…), các môn kỹ thuật cơ sở và khối kiến 
thức chuyên ngành từ lý thuyết đến thí nghiệm.

Hướng phấn đấu lâu dài của trường là không ngừng 
nâng cao tỉ lệ thực hành, thực tập so với lý thuyết để sinh 
viên ngày một nâng cao kỹ năng, phấn đấu đạt được “tỉ lệ 
1:1”. Ngoài ra trường luôn không ngừng tạo điều kiện để 
sinh viên tham quan, tiếp cận với tiến bộ về kỹ thuật, công 
nghệ mới ở cơ sở sản xuất.

Với cấu trúc kiến thức như vậy, cho phép người Cử 
Nhân, Kỹ Sư có thể đáp ứng tốt với nhiều dạng công việc, 
cho nhiều ngành nghề đặt ra và trong các lĩnh vực kinh 

tế khác nhau: Công nghệ thông tin, Công nghiệp điện – 
điện tử, Xây dựng, Chế biến thực phẩm, Cơ khí, Tự động 
hóa, Quản trị kinh doanh và Thiết kế mỹ thuật.

Kể từ năm học 2009 – 2010, chương trình đào tạo 
của trường được thực hiện theo học chế tín chỉ. Điều 
này tạo điều kiện thuận lợi cho người học và đưa chất 
lượng đào tạo của trường lên một tầm cao mới phù hợp 
với nhu cầu học tập và đòi hỏi nhân lực của xã hội.

Yêu cầu đào tạo
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Saigon Technology University

Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) 
có kiến thức hiện đại, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững 

chắc, có khả năng lao động sáng tạo, có tư duy độc lập và nhạy bén, 
có năng lực giải quyết các vấn đề về kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực 
được đào tạo, có khả năng thích ứng cao với những biến động của thị 
trường lao động, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên 
cứu, làm việc và có khả năng học tiếp lên bậc cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) tùy 
theo lĩnh vực được đào tạo, có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý, nghiên cứu, đào 
tạo… thuộc các lĩnh vực và thành phần kinh tế tương ứng.

CHUẨN ĐẦU RA

Có kiến thức nền tảng cơ bản vững 
chắc, kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp 
theo hướng ứng dụng đủ để khi ra trường 
có thể làm việc được ngay, đáp ứng với 
nhu cầu của xã hội theo ngành nghề đào 
tạo, đồng thời có thể đi sâu làm công tác 
nghiên cứu hoặc học tiếp lên các bậc cao 
hơn, cụ thể là:

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản 
của Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối 

Chuẩn đầu ra của Trường Đại học 
Công Nghệ Sài Gòn thể hiện ở năm (05) 
yêu cầu mà Nhà trường đặt ra và cam kết 
với xã hội cũng như với người học là sẽ 
trang bị cho người học trong quá trình đào 
tạo. Năm yêu cầu này là cụ thể hóa mục 
tiêu đào tạo và sứ mạng phục vụ của Nhà 
trường, đó là: kiến thức, kỹ năng, năng 
lực, đạo đức hành vi và vị trí làm việc sau 
khi ra trường.

NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA

KIẾN THỨC

“Nơi cung cấp cho tôi sức 
mạnh vô bờ của trí tuệ và 
hành trang TRI THỨC vào 

đời”T
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Nắm vững và sử dụng tốt kỹ năng truyền thông (thông tin, 
truyền thông và tin học).

Có khả năng vận hành, sử dụng, bảo trì các công cụ, 
phương tiện, máy móc, thiết bị của ngành nghề thuộc lĩnh 
vực được đào tạo. Có kỹ năng ngoại ngữ để làm tốt công 
việc chuyên môn, quản lý hoặc giao tiếp thông thường với 
các đối tác nước ngoài. Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.

Có kỹ năng làm việc đội nhóm thành thạo. Có kỹ năng 
nghiệp vụ đạt yêu cầu của ngành nghề đào tạo.

Có lòng yêu ngành nghề, có hoài bão. Nỗ lực, chịu khó, 
có ý chí vươn lên.

Chấp hành tốt luật pháp, nội quy, quy trình công tác. 
Trung thực, khiêm tốn, có đạo đức nghề nghiệp.

Có ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ cao đối với đơn vị và 
cộng đồng, đối với môi trường và đất nước.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các xí 
nghiệp, cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên 
cứu, quản lý, đào tạo … thuộc mọi thành phần kinh tế. Có 
thể làm chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, 
quản lý, đào tạo với quy mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực được 
đào tạo.

Có năng lực nhận thức vấn đề thuộc lĩnh vực được đào 
tạo. Có năng lực tư duy, suy nghĩ sáng tạo, dám nghĩ dám 

KỸ NĂNG

NĂNG LỰC

ĐẠO ĐỨC & HÀNH VI

VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CÔNG TÁC

Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh.

Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học xã hội - 
nhân văn, pháp luật và quản lý. Có kiến thức về toán học, 
khoa học tự nhiên và khoa học môi trường. Có trình độ tiếng 
Anh đạt chuẩn TOEIC từ 350 đến 400 điểm. Có kiến thức cơ 
sở ngành, chuyên ngành theo nội dung của Chương trình 
đào tạo tương ứng.

làm. Có năng lực tổ chức, quản lý và lãnh đạo đội nhóm, tập 
thể làm công tác chuyên môn.

Có năng lực thiết kế máy móc, sản phẩm, công trình đối 
với các ngành công nghệ. Có năng lực để hoạch định, xây 
dựng kế hoạch công tác, quy trình công nghệ, chiến lược 
kinh doanh... thuộc lĩnh vực được đào tạo.
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Được thành lập từ năm 1997, là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Công 
Nghệ Sài Gòn (STU). Khoa Điện - Điện Tử luôn năng động, đã và đang tự khẳng định mình với sự phát triển 

phù hợp với yêu cầu hội nhập thế giới. 

Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ các chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông, Điện công nghiệp, 
Điều khiển tự động và Tự động hóa.

KHOA
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Gồm 6 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, 3 giảng viên đang theo học cao học và 
nhiều giảng viên thỉnh giảng của các trường đại học có uy tín.

Khoa Điện - Điện Tử có 18 phòng thí nghiệm và xưởng thực tập 
được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu thực hành của sinh viên về 
các lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, Điện công nghiệp, Điều khiển tự động 
lập trình và Tự động hóa.

Câu lạc bộ Sáng tạo khoa Điện - Điện tử là nơi sinh viên nghiên 
cứu, thử nghiệm ý tưởng mới dưới sự hướng dẫn tận tình của các 
giảng viên kinh nghiệm và tâm huyết.

Là hoạt động được Khoa quan tâm đầu tư. Hằng năm có nhiều đề 
tài nghiên cứu do giảng viên và sinh viên thực hiện, trong đó có những 
đề tài xuất sắc như: Chế tạo thiết bị Test Chip & IC, Hệ thống tổng đài 
IP, Hệ thống kết hợp nguồn năng lượng mới, Máy in 3D, Máy khắc laser 
đa năng, Hệ thống quản lý ao nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công 
nghệ Internet of Things...

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

CƠ SỞ VẬT CHẤT

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Điện - Điện Tử liên kết đào tạo 
quốc tế với CUA - The Catholic University 
of American, là trường đại học xếp thứ 
hạng cao của Hoa Kỳ; Đại học Northumbria 
(Anh Quốc), Assumption (Thái Lan), và 
The Hong Kong University of Science and 
Technology. Sinh viên có đủ năng lực và 
điều kiện có thể chuyển tiếp đến các trường 
tiên tiến trên.

HỢP TÁC QUỐC TẾ
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Sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông, ngoài nội dung 
kiến thức cơ bản về Điện tử, Kỹ thuật số, Vi xử lý..., là phần 
kiến thức chuyên ngành: Hệ thống viễn thông, Thông tin di 
động, Kỹ thuật chuyển mạch, Thông tin quang, Mạng số liệu, 
Truyền hình số, Công nghệ chip... Chương trình và nội dung 
môn học luôn được cập nhật, hiện tại đang hướng theo Công 
nghiệp 4.0. Nhiều đề tài cho các đồ án và luận văn tốt nghiệp 
theo hướng IoT (Internet of Things).

Kỹ sư Điện tử - Viễn thông có thể làm việc tại các Công 
ty viễn thông, máy tính, Trung tâm thông tin & di động, Đài 
truyền hình, Bưu điện, các nhà máy, khu công nghiệp sản 
xuất các linh kiện, điện thoại, vi mạch, sửa chữa, bảo trì các 
thiết bị điện tử.

Sinh viên học chuyên ngành Điện công nghiệp, ngoài 
phần kiến thức cơ sở sẽ được trang bị các nội dung chuyên 

Sinh viên theo chuyên ngành Điều khiển tự động và Tự 
động hóa ngoài các môn cơ sở ngành chung sẽ được học 
các môn chuyên ngành như Lý thuyết điều khiển nâng cao, 
Hệ thống điều kiển thông minh, Lập trình nhúng, Scada, 
Mạng công nghiệp, Tin học công nghiệp, Tri giác máy tính, 
Kỹ thuật Robot,...

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các 
công ty phân phối sản phẩm tự động hóa, các nhà máy 
điện, xí nghiệp, các cơ sở giáo dục, nghiên cứu. Sinh viên 
có thể tham gia vào việc vận hành, bảo trì bảo dưỡng các 
dây chuyền sản xuất, các hệ thống tự động trong các ngành 
Điện, Điện tử, Cơ khí, Hóa chất.

Trưởng khoa: TS. Tăng Văn Tơ
Văn phòng: P.111 - Khu C, Điện thoại: 028.3850.5520 - 217

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

sâu về điện và hệ thống như: Hệ thống điện, Cung cấp điện, 
Truyền động điện, Tự động hóa hệ thống điện, Vận hành nhà 
máy, Kỹ thuật chiếu sáng, Kỹ thuật điện lạnh...

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng đảm trách các 
công việc trong xí nghiệp, nhà máy như thiết kế, vận hành, 
thi công, bảo trì, bảo dưỡng các công trình liên quan về điện.
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      ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên Khoa bao gồm 34 giảng viên cơ hữu là tiến sĩ, 
thạc sĩ, cử nhân với nhiều giảng viên tu nghiệp từ nước ngoài 

như Australia, Singapore, Malaysia, Mỹ, Đức, Nga, Tiệp... Ngoài ra, các 
chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Design, Marketing 
và Văn hóa trong, ngoài nước thường xuyên được mời đến giao lưu 
với Khoa thông qua các buổi workshop, talkshow và Dự án Nghệ thuật.

      CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hệ thống studio và xưởng sáng tác được đầu tư, bao gồm studio 

ảnh, studio thời trang và xưởng may, studio đồ họa, studio nội thất, 
studio tạo dáng, xưởng gốm, xưởng vẽ… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu 
dạy – học – thực hành cho các chuyên ngành cùng các môn học.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức về mỹ thuật, thẩm mỹ, nghệ 

thuật hỗ trợ cho việc phát triển ý tưởng và tư duy sáng tạo trong thiết 
kế; Có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, liên ngành, có kỹ năng diễn 
họa bằng tay, bằng máy tính hoặc mô hình để thể hiện ý tưởng; Biết 
cách lập được quy trình thiết kế và thực hiện được tốt các khâu trong 
quy trình thiết kế.

KHOA
DESIGN

Được thành lập đầu năm 2007, khoa Design được nhà trường đầu tư phát triển mạnh mẽ. Với chương trình 
hiện đại theo hệ thống tín chỉ, Khoa Design luôn nỗ lực trở thành một trong những địa chỉ đào tạo ngành mỹ 

thuật công nghiệp có chất lượng tại Việt Nam bằng cách liên tục cập nhật xu thế thiết kế, nội dung chương trình và 
phương pháp đào tạo.

Hiện nay Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo Thiết kế với 04 chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa, Trang trí Nội thất, 
Thiết kế Thời trang và Tạo dáng Sản phẩm.
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Theo chuyên ngành đào tạo, sinh viên sau khi ra trường 
sẽ là nhà thiết kế mẫu, quảng cáo và marketing cho thương 
hiệu, minh họa, thiết kế tạo dáng sản phẩm, thiết kế và trang 
trí nội thất, tạo mẫu thời trang, hoạt động trong các lĩnh vực 
kinh doanh, dịch vụ, văn hóa – nghệ thuật…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ gồm các môn học lý 

thuyết, thực hành và các đồ án chuyên ngành với hệ đại học: 
4 năm, hệ cao đẳng: 3 năm và hệ liên thông đại học: 1,5 năm. 
Mục tiêu là hướng đến đào tạo các nhà thiết kế chuyên nghiệp, 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn từ các doanh nghiệp trong nước 
và quốc tế.

Sau hai học kỳ, vào dịp hè năm nhất, các sinh viên sẽ được 
đi thực tập dã ngoại tại các địa điểm có các công trình kiến trúc 
và cảnh quan đẹp. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên tâm 
huyết và nhiều kinh nghiệm, sinh viên sẽ được khám phá, học 
hỏi về các nét đẹp văn hóa, con người, kiến trúc, cảnh quan 
góp phần tăng thêm kiến thức và hiểu biết thực tế.

Từ năm thứ 2 trở đi, sinh viên các khóa sẽ được phân học 
theo từng nhóm chuyên ngành đã chọn như thiết kế Đồ họa, 
Nội thất, Tạo dáng, Thời trang… Từng bước, các môn học lý 
thuyết và đồ án thực hành sẽ dẫn dắt sinh viên vào thế giới 
thiết kế chuyên nghiệp. 

Các kỳ thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp được 
thiết kế nhằm giúp sinh viên bậc đại học có thêm cơ hội làm 
quen và va chạm với thực tiễn thiết kế trong quá trình sản xuất 
và kinh doanh.

Học kỳ 8 ở bậc đại học chính quy cũng như ở kỳ 3 hệ đại 
học chính quy liên thông, sinh viên tự thể hiện năng lực mình 
thông qua đồ án tốt nghiệp như một môn học đặc biệt, sinh 
viên được chọn giảng viên hướng dẫn và thực hiện đồ án theo 
những đề tài gắn kết với thực tiễn, mô phỏng tình huống thực 
tế với tư cách của một designer và phải bảo vệ trước hội đồng 
chấm đồ án tốt nghiệp.

Hằng năm, những sản phẩm thiết kế xuất sắc của sinh viên 
sẽ được trưng bày trong dịp Lễ hội Truyền thống Khoa Design. 
Đây còn là dịp để sinh viên thể hiện tài năng của bản thân 
trong các hoạt động PR, tổ chức sự kiện, thiết kế sân khấu, 
trình diễn văn nghệ thời trang… 

Ngoài ra, Khoa cũng hết sức chú ý việc khuyến khích, tạo 
điều kiện cho sinh viên tham gia những cuộc thi thiết kế của 
các tổ chức, doanh nghiệp nổi tiếng. Trong 10 năm qua, sinh 
viên Khoa Design đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: 
bạn Huỳnh Lê Phúc Thịnh giải nhì cuộc thi quốc tế Sơn Toa; 
bạn Hoàng Thanh Thủy giải nhất cuộc thi thiết kế Thời trang 
BE U Honda; Trương Hồng Thắng đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế 
thời trang do Trường HUTECH tổ chức - đồng giải Nhì cuộc 
thi Belvedere; Trương Minh Nhật đạt đồng giải Nhì cuộc thi 
do Tạp chí Thời trang Quốc tế Her World tổ chức; Nguyễn Thị 
Yến Nhi lọt vào Top 10 cuộc thi thiết kế Thời trang Sakura; bạn 
Nguyễn Hữu Vẹn giải khuyến khích cuộc thi thiết kế Tái khám 
phá không gian xanh. Và rất nhiều bạn lọt vào vòng chung kết 
cuộc thi thiết kế đồ gỗ Hoa Mai của Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế 
biến gỗ TP. HCM HAWA…

Chiến lược phát triển của Khoa hướng tới 2020 là nâng cao 
chất lượng đào tạo, phục vụ hiệu quả cho đất nước và Thành 
phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo design nổi 
bật trong thành phố, mở rộng liên kết và hợp tác đào tạo với 
các trường quốc tế. Mở thêm ngành Thiết kế Truyền thông đa 
phương tiện và ngành Kiến trúc, phát triển thành ngành mũi 
nhọn của Khoa, đáp ứng nhu cầu công nghệ thiết kế kỹ thuật 
số. Đào tạo với thực tiễn trong Mô hình Đào tạo – Nghiên cứu 
- Ứng dụng khăng khít và hài hòa, kết nối bài giảng – bài học, 
nghiên cứu – giảng dạy, ứng dụng – marketing quảng bá, qua 
đó thật sự để “Mỗi bài học là một tác phẩm, mỗi môn học là 
một cơ hội nghề nghiệp” như slogan của Khoa Design.

Trưởng khoa: TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú
Văn phòng: P.203 - Khu C, Điện thoại: 028.3850.5520 - 357   
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đại học và Cao đẳng.

2. Liên thông từ hệ Cao đẳng lên Đại học trong 3 học kỳ.

3. Bồi dưỡng chuyên môn sau tốt nghiệp theo yêu cầu của nhà tuyển 
dụng.

4. Đào tạo chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm mới.

5. Đào tạo chuyên đề, cấp chứng chỉ uy tín:

•  Quản lý chất lượng thực phẩm.

•  Phân tích và đánh giá thực phẩm.

•  Marketing thực phẩm.

CÁC MÔN HỌC CHÍNH
Khoa học thực phẩm: hóa học, hóa sinh, vi sinh vật, vật lý thực 

phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn, đánh giá cảm quan và phân tích 
thực phẩm.

Công nghệ - Kỹ thuật: công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế 
biến, công nghệ sinh học thực phẩm, kỹ thuật cơ lý, hóa lý, hóa sinh, 
tự động hóa, thiết kế công nghệ.

Khoa Công nghệ Thực phẩm hiện có 33 Thầy Cô giáo cơ hữu bao gồm 2 Giáo sư, 2 Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ, 18 Thạc 
sĩ và 4 Kỹ sư do GS. TSKH. Lưu Duẩn làm trưởng khoa. GS. Lưu Duẩn là người Việt Nam đầu tiên được bầu là 

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc tế. Các giảng viên thỉnh giảng đều là các giảng viên có uy tín 
của các trường đại học, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý sản xuất và kinh doanh giàu kinh nghiệm của các Viện nghiên 
cứu, công ty và doanh nghiệp. Đặc biệt chương trình đào tạo của khoa được Liên đoàn khoa học và công nghệ thực phẩm 
Thế giới IUFoST, công nhận đạt chuẩn IUFoST.

Sinh viên theo học ngành Công nghệ Thực phẩm sẽ được thực hành tại các phòng thí nghiệm sau:

•  Khoa học thực phẩm: Hóa học, Hóa sinh thực phẩm.

•  Chất lượng thực phẩm: Vi sinh thực phẩm, Đánh giá cảm quan.

•  Công nghệ sinh học thực phẩm, Công nghệ chế biến thực phẩm, Xưởng pilot chế biến và bao gói thực phẩm.

•  Phát triển sản phẩm mới.

KHOA
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
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Phát triển và quản lý thực phẩm: marketing thực 
phẩm, phát triển sản phẩm mới, luật thực phẩm, văn hóa 
ẩm thực, quản trị sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý 
dự án, công tác kỹ sư.

Chú trọng sử dụng tiếng Anh và Công nghệ thông 
tin trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng. Một số môn 
học trong chương trình đào tạo đang được chuyển sang 
giảng dạy bằng song ngữ Anh - Việt.

CƠ HỘI CHO SINH VIÊN

Tham gia các hoạt động của các hội nghề nghiệp: 
Hội Khoa học Công nghệ Thực phẩm Việt Nam 

(VAFoST), Hội Dinh dưỡng, Hội Kỹ thuật Vệ sinh An toàn 
Thực phẩm, Hội Hóa học.

Tham gia hoạt động xã hội và sản xuất: tham gia 
giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học (một giải nhì 
Eureka 2007, một giải ba Eureka 2006), tham gia chiến 
dịch vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố, lao động 
hỗ trợ theo thời vụ sản xuất.

Được bồi dưỡng trình độ và hội nhập trong các 
chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi giáo sư và sinh 
viên quốc tế (với các trường đại học tại ASEAN, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hoa Kỳ).

Việc làm: vì tính đa dạng của sản phẩm, sinh viên 
có cơ hội làm việc trong  nhiều lĩnh vực ngành nghề, với 
nhiều yêu cầu phát triển từ thấp đến hiện đại của các cấp 
từ địa phương đến trung ương ở các cương vị công việc:

•  Nghiên cứu phát triển sản phẩm

•  Quản trị chất lượng và sản xuất

•  Tiếp thị và dịch vụ sản phẩm

•  Chủ doanh nghiệp

ĐỐI NGOẠI
Khoa Công nghệ Thực phẩm đã hợp tác trong - ngoài 

nước và tích cực trong các hoạt động của Hội Khoa học 
Công nghệ Thực phẩm Việt Nam và Quốc tế (IUFoST) 
thông qua các tổ chức Hội nghị Quốc tế, hỗ trợ sinh viên 
du học ngắn hạn.

Trưởng khoa: GS. TSKH. Lưu Duẩn
Văn phòng: P.104 - Khu C, Điện thoại: 028.3850.5520 - 130
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Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử được hình thành từ 
sự tổ hợp các kiến thức của nhiều lĩnh vực Điện, Điện 

Tử, Cơ Khí, Điều Khiển Tự Động,... đóng vai trò quan trọng trong 
công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nó góp phần nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm.

Với xu thế đó, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã đưa ngành 
Cơ điện tử vào hệ thống ngành đào tạo từ rất sớm và tự hào là một 
trong số ít trường đầu tiên ở phía Nam đào tạo thành công. Tính 
đến nay trường đã đào tạo được 17 khóa học, cung cấp cho xã hội 
hơn 2 ngàn kỹ sư Cơ điện tử có chất lượng, đóng góp được yêu 
cầu phát triển kinh tế xã hội. 

Trường không ngừng mở rộng các hệ đào tạo: đại học, cao đẳng, 
liên thông đại học … nhằm tạo điều kiện tối đa cho nhiều đối tượng 
người đi học.

KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giảng viên cơ hữu của khoa có 15 thầy, cô trong đó 

60% là tiến sĩ và thạc sĩ. Cùng với đội ngũ cán bộ cơ hữu, 
trường còn mời nhiều thầy/cô có trình độ trên đại học ở 
các trường Đại học trong Thành phố Hồ Chí Minh tham 
gia giảng dạy.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo ngành, 

nhà trường cũng đã đầu tư, xây dựng nhiều phòng thí 
nghiệm với những trang thiết bị đào tạo hiện đại. Các 
xưởng/Phòng thí nghiệm (PTN) phục vụ đào tạo ngành 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử như: Xưởng Cơ khí, PTN 
Thủy lực & Khí nén, 2 PTN Tự động hóa. Các Xưởng và 
PTN được trang bị nhiều máy cắt, gọt, máy điều khiển 
theo chương trình số: máy phay CNC, máy tiện CNC, tay 
máy điều khiển 6 bậc tự do, các hệ thống điều khiển tự 
động, các thiết bị đo đạc chính xác...

 Hàng năm Nhà trường dành nhiều kinh phí để bảo 
trì, nâng cấp thiết bị, mua vật tư,... cho sinh viên tham 
gia thực hiện các thí nghiệm/thực hành tại xưởng và các 
phòng thí nghiệm.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ 

điện tử tại Đại học Công Nghệ Sài Gòn trên nền tảng tổ 
hợp kiến thức và liên tục được cập nhật, bổ sung các 
kiến thức mới để theo kịp sự phát triển về khoa học 
công nghệ của thế giới và đồng thời cũng đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn sản xuất của Việt Nam.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử tại Đại học 

Công Nghệ Sài Gòn tự hào là ngành đào tạo có tỉ lệ sinh 
viên có việc làm ngay sau khi ra trường chiếm tỉ lệ cao 
(trên 90%). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều khả 
năng làm việc như: 

•	 Khai thác, vận hành các máy móc thiết bị công 
nghiệp trong nhiều ngành sản xuất khác nhau. 

•	 Tham gia đổi mới, thiết kế bộ phận trong hệ 
thống, dây chuyền sản xuất công nghiệp.

•	 Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa các trang 
thiết bị công nghiệp.

•	  Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các 
trang thiết bị tự động hóa sản xuất trong công nghiệp.

•	 Ngoài ra còn tổ chức, quản lý, giảng dạy và 
điều hành các đơn vị sản xuất trong hệ thống công 
nghiệp. 

Trưởng khoa: TS. Lê Minh Ngọc
Văn phòng: P.110 - Khu B, Điện thoại: 028.3850.5520 - 141
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Được thành lập năm 1997, Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường 
Đại học Công Nghệ Sài Gòn hiện đang đào tạo sinh viên ở các hệ, 

bậc và ngành đào tạo:

Đại học chính quy:  
•  Quản trị Kinh doanh Tổng hợp.
•  Quản trị Marketing.
•  Quản trị Tài chính.

Cao đẳng chính quy:
•  Quản trị Kinh doanh Tổng hợp.
•  Kế toán.

 Hoàn chỉnh đại học: Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (1,5 năm).

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Cán bộ và giảng viên cơ hữu của khoa bao gồm 2 PGS, 5 Tiến sĩ, 42 

Thạc sĩ và 2 Cử nhân. Bên cạnh đó, Khoa cũng có sự cộng tác của nhiều 
giảng viên đến từ các trường đại học lớn trong thành phố và các nhà 
doanh nghiệp thành đạt, có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành, hoạch 
định chiến lược và thực tế sản xuất. Đặc biệt, trong những năm gần đây 
nhu cầu về việc phân tích, đánh giá và nghiên cứu về việc đầu tư chứng 
khoán đang rất được xã hội quan tâm, khoa đã linh động trong việc mời 
các giảng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực này giảng dạy và tổ chức các 
lớp chuyên đề cho sinh viên của khoa.

NGÀNH ĐÀO TẠO
Quản trị Kinh doanh tổng hợp

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kinh doanh và quản lý kinh 
doanh, những ứng dụng thực tế trong môi trường kinh doanh, nhằm giúp 
sinh viên tốt nghiệp có thể tạo lập doanh nghiệp (khởi nghiệp), xây dựng 
kế hoạch, chiến lược kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau.      

KHOA
QUẢN TRỊ KINH DOANH
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•  Chuyên viên Quản trị dự án.

•  Chuyên viên Kinh doanh và Tiếp thị, PR (Quan hệ 
công chúng).

•  Chuyên viên Quản lý sản xuất.

•  Chuyên viên Quản lý bán hàng.

•  Chuyên viên Quản trị hành chánh nhân sự.

•  Khởi nghiệp Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngành Quản trị Marketing 
•  Chuyên viên Quản trị bán hàng.

•  Chuyên viên Chăm sóc khách hàng.

•  Chuyên viên Quản trị nhãn hiệu và sản phẩm.

•  Chuyên viên Phát triển sản phẩm mới.

•  Chuyên viên Nghiên cứu Marketing, Quảng cáo.

Ngành Quản trị Tài chính
•  Chuyên viên Tài chính.

•  Chuyên viên Phân tích và Tư vấn đầu tư, Phân 
tích rủi ro.

•  Chuyên viên Định giá tài sản.

•  Chuyên viên Kiểm soát nội bộ.

• Chuyên viên Quản trị kế toán. 

Ngành Quản trị Marketing
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan và các kỹ 

năng cần thiết về marketing, về truyền thông quảng cáo, 
nghiên cứu thị trường, hiểu biết hành vi người tiêu dùng, 
sử dụng các kỹ năng tiếp thị thích hợp và áp dụng các 
chiến lược marketing để tiếp cận nhu cầu khách hàng.

Ngành Quản trị Tài chính
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về doanh 

nghiệp, kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, khả 
năng ứng dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trên thị 
trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa 
và hội nhập quốc tế.

Ngành Kế toán
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về doanh 

nghiệp, kiến thức cơ bản về tài chính, kế toán, kiểm toán 
trong doanh nghiệp, kỹ năng thực hành công tác kế toán 
tại doanh nghiệp. Chương trình đào tạo đảm bảo sinh 
viên tốt nghiệp đủ tự tin đảm nhận một công tác kế toán 
tại một doanh nghiệp. 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp 
•  Chuyên viên Quản lý sản xuất.

Trưởng khoa: PGS. TS. Cao Hào Thi
Văn phòng: P.102 - Khu C, Điện thoại: 028.3850.5520 - 139   
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Khoa Kỹ Thuật Công Trình (KTCT) được thành lập 
từ năm 1997, đào tạo cán bộ kỹ thuật các bậc  

CĐ và ĐH theo các hướng ngành Xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp, Cầu đường, Cấp thoát nước và Quản lý 
Xây dựng. Ngoài hệ chính quy, Khoa KTCT đã thực hiện 
đào tạo hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học và bậc Đại 
học hệ Vừa Làm Vừa học ngành Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Lãnh đạo Khoa là TS. Đỗ Đào Hải, một giảng viên kỳ 

cựu từ ĐH Xây dựng Hà Nội và Khoa Xây dựng Trường 
ĐHBK TP. HCM. Giảng viên cơ hữu của Khoa KTCT hầu 
hết được chọn từ Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ các 
trường Đại học lớn như ĐH Bách Khoa TP. HCM, ĐH 
Kiến Trúc TP. HCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Xây 
Dựng Hà Nội. 

Hiện nay, giảng viên cơ hữu của Khoa là 32 người, 

trong đó đang làm Tiến sĩ tại Mỹ (01), tại Úc (01), hiện diện 
tại khoa là 30 giảng viên, gồm có 7 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ và 
1 Kỹ sư. Hầu hết các Tiến sĩ đều lấy bằng ở nước ngoài, 
chỉ 01 làm TS. trong nước. Tất cả giảng viên Thạc sĩ đều 
xuất thân từ ĐH Bách Khoa TP. HCM, ĐH Bách khoa Đà 
Nẵng, ĐH Kiến trúc TP. HCM.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hiện tại, Khoa đang vận hành chương trình đào tạo 

ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp dựa trên các 
Quy định của Bộ GD & ĐT, Tầm nhìn và Sứ mạng của 
Trường, Chuẩn đầu ra của Khoa trong đó có sự tham 
khảo CTĐT của trường đại học tiên tiến trong nước như 
ĐHBK TP. HCM, ĐH SPKT TP. HCM, có tham khảo các 
chuyên gia, giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên. Ý 
tưởng xuyên suốt quá trình đào tạo là cập nhật kiến thức 
mới xoay quanh lõi kiến thức nền của nghề nghiệp sao 
cho sinh viên ra trường phải biết đi làm, đồng thời luôn 
xem trọng mảng ứng dụng tin học và Anh văn chuyên 
ngành. 

KHOA
KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
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Bậc Cao đẳng và bậc Đại học đều phải làm Bài thi tốt 
nghiệp thông qua môn học Luận văn tốt nghiệp, kết thúc 
môn học phải bảo vệ trước Hội đồng chấm tốt nghiệp. 
Người hoàn thành chương trình được cấp Văn bằng Kỹ 
sư thuộc hệ thống Văn bằng Quốc gia Việt Nam.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
Vào học Khoa KTCT, dù ở bậc học nào thì người học 

luôn được chăm sóc theo hướng khi học xong ta sẽ làm 
được gì khi ra trường. Cụ thể:

•	 Bậc Cao đẳng: thì cơ hội nghề nghiệp tương đối rộng, 
có thể là đội trưởng, họa viên, cán bộ tính dự toán, đo đạc 

địa hình. Nếu có năng lực nổi trội có thể được tham gia vào 
các nhóm thiết kế, thi công, kiểm định công trình loại vừa và 
nhỏ. Khi có điều kiện có thể theo học Liên thông để có trình 
độ đại học.

•	 Bậc Đại học: được nhấn mạnh kiến thức nền và cập nhật 
các phát triển về xây dựng nhằm tạo cho người học có thể 
tham gia vào hầu hết mọi giai đoạn hình thành một công trình 
từ nhỏ tới lớn hay rất lớn, trong đó năng lực có tính nổi trội là 
thiết kế, vì từ yêu cầu phải biết thiết kế đó, đòi hỏi cập nhật 
nhiều kiến thức phát sinh, khi đó người kỹ sư xây dựng sẽ tự 
thấy vị trí đứng của mình mà tự rèn luyện để đáp ứng nhiều 
hơn nữa các yêu cầu mênh mông của xã hội. 

Trưởng khoa: TS. Đỗ Đào Hải
Văn phòng: P.121 - Khu C, Điện thoại: 028.3850.5520 - 220
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nền tảng lý thuyết vững vàng, khả năng thực hành tốt cùng 
với các kiến thức xã hội không thể thiếu trong hành trang 
cuộc đời.

Triển vọng nghề nghiệp
Với các bậc Đại học, Cao đẳng và hệ Liên thông đại học 

của Khoa, cho dù bạn đạt điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 
vừa qua ra sao – bạn sẽ luôn có cơ hội cho sự chọn lựa tốt 
nhất.

Với bậc học Cao đẳng, bạn có thể tìm việc cho mình 
trong các công ty sản xuất phần mềm, tham gia các dự án 
thiết kế các hệ thống thông tin quản lý, làm việc tại các văn 
phòng (hành chánh nhân sự, đào tạo, tài chính…) và quan 
trọng hơn nữa là 3 năm học Cao đẳng, chỉ cần thêm 1,5 năm 
nữa với hệ đào tạo liên thông của Trường bạn có thể trở 
thành kỹ sư Công nghệ thông tin với tấm bằng tốt nghiệp bậc 
đại học – một điều đáng mơ ước.

Kỹ sư Công nghệ phần mềm là tên của nghề nghiệp 
khi bạn điền vào lá thư xin việc làm sau khi tốt nghiệp Khoa 
CNTT-STU bậc Đại học. Ngoài các kiến thức nền tảng trọng 
yếu của ngành CNTT, bạn sẽ được cung cấp thêm rất nhiều 

Tại sao nên chọn ngành Công nghệ Thông tin?

Là một trong các ngành hấp dẫn nhất hiện nay trong 
thị trường lao động. Hiện nay và cả trong tương lai, 

công nghệ thông tin (CNTT) sẽ là một trong những ngành có 
nhu cầu nhân lực rất lớn. Nhưng nhiều chuyên gia nhận định, 
trình độ chuyên môn, kỹ năng của nhân lực ngành này vẫn 
chưa thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau nhiều tháng có sự sụt giảm, 
nhu cầu ngành nghề CNTT - viễn thông - truyền thông trong 
tháng 12 có nhu cầu tuyển dụng cao (3.73%) tăng 48.47% so 
với tháng 11 (năm 2017), chủ yếu tập trung vào lao động trình 
độ cao. Đây là bước đệm để chuẩn bị nhân sự cho các dự 
án đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Tại sao nên học Công nghệ Thông tin tại Trường 
Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU)?

Khoa Công nghệ Thông tin thuộc trường ĐH Công Nghệ 
Sài Gòn được đánh giá là một trong 3 ngành đào tạo mũi 
nhọn. Với đội ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các trường tiên 
tiến của Việt Nam và của khu vực. Với nền tảng cơ sở vật 
chất hiện nay, chúng tôi tự tin sẽ đào tạo được các kỹ sư với 

KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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kiến thức liên quan đến các công nghệ, môi trường hiện đại 
trong lĩnh vực. Kỹ sư Công nghệ phần mềm, chuyên viên 
phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, kỹ sư lập trình bậc 
cao, chuyên viên quản trị hệ thống thông tin trong các công 
ty doanh nghiệp, ngân hàng,… là các ngành nghề mà chúng 
tôi hướng đến.

Kỹ năng làm việc
Nhiều chuyên gia nhận định, điểm yếu lớn của nhân lực 

CNTT là khả năng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc nhóm. 
Thực tế, chỉ có khoảng 10-15% SV CNTT ra trường đọc 
được tiếng Anh còn lại phải đào tạo hoặc làm việc khác.

Một trong những mục tiêu lớn của Khoa CNTT-STU là 
đảm bảo sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có 
đủ khả năng chuyên môn, ngoại ngữ để có thể tham gia thị 
trường lao động quốc tế.

Đội ngũ giáo viên
Bao gồm các giảng viên giỏi đến từ các trường Đại học 

có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự 
nhiên…Khoa có 28 giảng viên: số giảng viên có học hàm Phó 
giáo sư 2, Tiến sĩ 1, Thạc sĩ 21, Kỹ sư 5 trực tiếp giảng dạy.

Chúng tôi luôn cố gắng phát triển đội ngũ giảng viên cơ 
hữu năng động, cầu tiến có kinh nghiệm thực tế, luôn cố 
gắng cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy và kỹ năng 
thực hành.

Tài liệu giảng dạy được các giảng viên nghiên cứu, tham 
khảo, cập nhật từ các trường ĐH lớn trên thế giới và từ các 
nhà xuất bản lớn như: McGrawHill, Prentice Hall…

Cơ sở Vật chất
Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy 

tính với khoảng 350 máy tính được kết nối mạng và có thể 
truy cập Internet. Hệ thống máy tính được trang bị hiện đại có 
thể cài đặt và vận hành các phần mềm hệ thống và ứng dụng 
nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo cho các sinh viên 
chuyên ngành công nghệ thông tin, đáp ứng việc thực tập 
cho các sinh viên không chuyên ở các khoa khác của Trường 
Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Trưởng khoa: TS. Đặng Trường Sơn
Văn phòng: P.108 - Khu C, Điện thoại: 028.3850.5520 - 131 
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GIỚI THIỆU

Trung tâm đào tạo quốc tế (ITPC) là một bộ phận 
của STU, được thành lập vào tháng 1/2007 để 

quản lý các hoạt động đào tạo với các trường và tổ chức 
nước ngoài, trong đó có chương tình liên kết đào tạo với 
Đại học TROY – Hoa Kỳ.

VỀ ĐẠI HỌC TROY
Đại Học TROY được thành lập vào năm 1887 tại 

Hoa Kỳ. Trường đang hoạt động ở 8 tiểu bang Hoa Kỳ 
và tại 7 quốc gia khác, với hơn 22.000 sinh viên tại 32 
cơ sở trên toàn thế giới. Đại học Troy đã được tạp chí 
Princeton Review bình chọn một trong các trường Đại 
học tốt nhất khu vực Đông Nam Hoa Kỳ và tạp chí US 
News and World Report bình chọn là một trong những 
trường có chương trình học trực tuyến tốt nhất.

ƯU THẾ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TROY 
- STU

Nhận bằng Cử nhân do Đại học TROY - Hoa Kỳ cấp 
và được Tổ chức kiểm định giáo dục tiêu chuẩn hàng 
đầu của Hoa Kỳ - SACS công nhận.

Mô hình học tập linh hoạt toàn phần 4 năm tại Việt 
Nam hay chuyển tiếp sang học tại Đại học TROY sau khi 
học tại Việt Nam 1, 2 hoặc 3 năm.

Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo sư 
đến từ Đại học TROY - Hoa Kỳ và các trường đại học 
nước ngoài danh tiếng khác.

TRUNG TÂM
ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (ITPC)
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Tiết kiệm 70% chi phí so với du học tại Mỹ và ưu đãi 
50% học phí khi sinh viên chuyển tiếp sang Hoa Kỳ.

Chính sách học bổng và ưu đãi khác với tổng giá trị 
lên tới 1 tỷ đồng.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
•	 Tốt nghiệp THPT.
•	 Học bạ THPT.
•	 IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT61.

(Ứng viên chưa có chứng chỉ Anh văn sẽ được tham 
gia chương trình Anh văn học thuật).

CHUYÊN NGÀNH HỌC
•	 Cử nhân Quản trị Kinh doanh:

- Chuyên ngành Quản trị.
- Chuyên ngành Marketing.

•	 Cử nhân Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin).

TUYỂN SINH 2018
Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Khai giảng: tháng 3, 10 hàng năm.

Tiếp nhận hồ sơ hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và 
ngày lễ).

Giám đốc: TS.Phan Công Chính
Văn phòng tuyển sinh: P.306 – Khu A, Điện thoại: 028.38505520 – 204

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
Học bổng 25%; 50% và 100% cho các ứng viên có điểm 

xét tuyển cao.
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Thư viện Trường ĐH Công Nghệ Sài 
Gòn luôn được chú trọng đầu tư 

nhằm phục vụ cho công tác học tập, nghiên 
cứu khoa học của giảng viên và sinh viên 
trong toàn trường. Với diện tích trên 600m2 
gồm 03 phòng đọc có sức chứa khoảng 180 
chỗ ngồi và được bố trí theo phong cách hiện 
đại tại một vị trí thoáng mát trên tầng 4 của 
Trường, luôn thu hút giảng viên và sinh viên 
của trường đến nghiên cứu và học tập.

Thư viện được bố trí theo xu hướng hiện 
đại, kho sách được thiết kế dạng kho sách 
mở, bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với kho 
sách, đọc, lựa chọn trước khi đăng ký mượn 
về. Thư viện còn được nhà trường đầu tư 
phần mềm quản lý sách, mọi việc xử lý, lưu 
trữ thông tin và mượn trả sách của thư viện 
đều thực hiện qua phần mềm.

Để chuẩn bị và bắt kịp với xu hướng hiện 

THƯ VIỆN
U “Tổ ấm chắp cánh cho 

những ƯỚC VỌNG bay 

cao, bay xa”
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đại của các thư viện khác, nhà trường hỗ trợ lắp đặt phần 
mềm mã nguồn mở Dspace nhằm xây dựng phát triển 
nguồn tài liệu điện tử.  

Số lượng đầu sách và giáo trình không ngừng được 
bổ sung hàng năm, hiện nay Thư viện đã có được trên 
16.000 đầu sách, đa phần đều là sách mới, có giá trị phục 
vụ cao. 

Lãnh đạo nhà trường luôn xem trọng việc phát triển 
thư viện theo hướng hiện đại hóa nhằm phục vụ nhu cầu 
của đọc giả một cách nhanh nhất và chất lượng nhất, 
hiện tại thư viện đã được tin học hóa một cách đầy đủ, 
một hệ thống máy vi tính có cấu hình mạnh được nối 
mạng internet phục vụ cho nhu cầu tra cứu, tham khảo tài 
liệu của Thư viện cũng như tra cứu thông tin trên internet, 
một cổng thông tin điện tử phục vụ công tác biên mục, 
mượn trả, quản lý đầu sách, tài liệu, đọc giả … Tất cả việc 
tra cứu, tìm kiếm và tham khảo tài liệu hoàn toàn có thể 
thực hiện qua mạng internet.

Thư viện: Tầng 4 - Khu A; Điện thoại: 028.3850.5520 - 346, 347
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   STU TRONG TÔI
Trong cuộc sống của mỗi người, hầu như ai cũng 

có một lối đi riêng cho tương lai, cho bản thân 
mình. Do vậy, mỗi người phải lựa chọn một vị trí để xuất 
phát. Nơi ấy phải phù hợp với năng lực của bản thân 
vì nó chính là bước khởi đầu mới trong chặng đường 
đời sau này. Tôi cũng vậy, tôi đã lựa chọn cho mình một 
hướng đi mà có lẽ tới giờ phút này bản thân cảm thấy 
hài lòng một cách tuyệt đối. Đó là tôi quyết định cho 
mình được trưởng thành trong môi trường giáo dục của 
Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU).

Cách đây một năm, ngày tôi bước chân vào giảng 
đường đại học. Tôi cảm thấy bỡ ngỡ, trái tim như đập 
rộn ràng hơn. Tôi hồi hộp, lo lắng và có xen lẫn chút tự 
hào. Cảm giác ấy dường như đang trỗi dậy mãnh liệt lúc 
này đây – khi tôi ngồi viết ra những dòng tâm sự này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi chỉ 
là một tân sinh viên bỡ ngỡ bước vào trường nhưng 
giờ đây tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất 
nhiều dưới sự dạy dỗ của các thầy cô, cùng với sự yêu 
thương của bạn bè, sự dìu dắt của các anh chị khóa trên 
và hơn thế là được sống trong một môi trường giáo dục 
lành mạnh.

Chính nơi đây đã cho tôi thêm động lực để xác định 
rõ mục tiêu của người sinh viên. Học để thu thập thêm 
kiến thức, nâng cao giá trị sống cho bản thân và góp 
phần xây dựng xã hội và đất nước ngày càng lớn mạnh. 

Trải qua quá trình học tập tại trường tôi cảm thấy phương 
thức giáo dục và đào tạo của trường ngày càng đi sâu 
hơn vào suy nghĩ cũng như hành động của bản thân tôi.

Hơn thế nữa, STU còn sở hữu một đội ngũ giảng viên 
có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giảng dạy tốt và 
mang một tấm lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề. Luôn 
nêu cao lý tưởng là lấy chất lượng và thành công của 
sinh viên làm mục tiêu phấn đấu. Đây cũng chính là mục 
tiêu giáo dục và đào tạo của trường. Tôi cảm thấy tự hào 
khi được làm sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh, 
một khoa tuy thời gian thành lập chưa lâu, nhưng sự lớn 
mạnh của khoa thì quả thật đáng ghi nhận. Tôi cảm thấy 
mình may mắn khi được tiếp nhận và lĩnh hội được những 
tinh hoa của tri thức mà các thầy cô giành cho sinh viên. 
Tấm lòng ấy - nhiệt huyết ấy - tình cảm ấy chính là hành 
trang quý giá để những sinh viên chúng tôi bước vào đời. 
Tôi hy vọng và tin tưởng rằng mỗi “người con” của STU 
sẽ không ngừng cố gắng để nâng cao trình độ cũng như 
năng lực của mình. Để khẳng định được chất lượng và 
thương hiệu của STU trong nền giáo dục nước nhà.

Song song đó, STU là một trường đại học có kết cấu 
giảng đường rộng lớn, cơ sở vật chất khang trang, hiện 
đại. Nhà trường rất cố gắng trang bị để đảm bảo tính 
chất “công nghệ” của nhà trường. Trừ Khoa Quản trị Kinh 
doanh lấy thư viện và các phần mềm tin học làm nguồn 
tư liệu khoa học chính yếu, các Khoa khác đều có phòng 
thí nghiệm, xưởng thực tập hoặc phòng máy tính chuyên 
ngành. Phòng thư viện của trường cũng rất hiện đại, có 
lượng sách tương đối nhiều nhằm tạo thuận lợi cho sinh 

CẢM NGHĨ
     SINH VIÊN
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viên, giảng viên trong quá trình học tập, giảng dạy và 
nghiên cứu về các vấn đề chuyên môn. Tôi thực sự hài 
lòng mỗi khi đặt chân tới thư viện, không gian ở đây thực 
sự rất thoải mái, tạo cho tôi một môi trường tự học hiệu 
quả, nơi đọc sách yên tĩnh. Đây chính là điều kiện tốt để 
đáp ứng nhu cầu học hỏi, tiếp cận những sự việc diễn ra 
bên ngoài để sinh viên nắm bắt, tiếp thu, xử lý thông tin 
tình hình một cách hiệu quả nhất.

Khung cảnh của trường như một bức tranh đầy màu 
sắc, ngay khi đặt chân vào cổng trường ta dường như 
cảm nhận được một điều gì đó rất gần gũi, thoải mái với 
những hàng cây, bãi cỏ xanh mướt. Chính cảnh sắc ấy 

cùng những con người nơi đây đã vẽ nên một mái trường 
STU quá đỗi thân thương. Không dừng lại ở đó, tôi cảm 
nhận được sự gắn bó, đoàn kết, thống nhất của những 
con người ở nơi đây. Mỗi sinh viên đều nêu cao tinh thần 
tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc 
sống, cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn trong quãng 
thời gian xa nhà của sinh viên. Những nghĩa cử cao đẹp 
này thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam. 
Và đây cũng là một động lực to lớn thúc đẩy tinh thần học 
tập của các bạn sinh viên được tốt hơn, xứng đáng là 
những đứa con ngoan trong mái nhà STU.

Bên cạnh mặt học tập thì sinh viên của trường còn 
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được trang bị những kiến thức, kỹ năng thông qua các 
hoạt động phong trào đoàn hội. Nhà trường luôn luôn 
đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức, phát động các 
phong trào, các lớp học kỹ năng, các hoạt động tình 
nguyện… nhằm tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên phát 
huy năng khiếu, trình độ chuyên môn của mình. Hơn 
nữa đây còn là điều kiện lý tưởng để sinh viên thực hiện 
khả năng giao tiếp, ứng xử, đổi mới bản thân. Những 
phong trào nêu trên cũng đã thu được những thành quả 
đáng ghi nhận, góp phần tô sáng vào sự nghiệp giáo 
dục của trường. Không có câu chữ, ngôn từ nào có thể 
diễn tả được hết nét thân thương, vẻ đẹp và chất lượng 
đào tạo của trường. Mà chúng ta phải cảm nhận điều 
đó từng ngày, từng phút giây khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường và ghi nhận thành quả của trường qua từng hoạt 
động. Rồi thời gian sẽ cho ta những câu trả lời chính xác 
nhất về sự lớn mạnh của STU.

Đúng như vậy, STU với những tiềm năng, thuận lợi 
về mọi mặt đang ngày càng khởi sắc và trưởng thành 
hơn, đang từng bước khẳng định vị thế, uy tín, chất 
lượng, thương hiệu về giáo dục – đào tạo con người 
trong thời đại mới.

Với tư cách là một người con của trường tôi tin tưởng 
rằng STU đã, đang và sẽ tạo thêm được những điều tốt 
đẹp và tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để xứng 
đáng là sinh viên của ngôi trường này. Tôi cảm thấy may 
mắn khi được trưởng thành trong môi trường giáo dục 
này, nếu thời gian có quay trở lại và cho tôi một lựa chọn 
thì tôi vẫn chọn cho mình Trường Đại học Công Nghệ Sài 
Gòn để học tập, rèn luyện và định hướng cho tương lai. 
Dù mai đây, khi tôi đã xa mái trường này thì trái tim và đôi 
mắt này vẫn hướng về ngôi trường này - nơi đã cho tôi 
nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống, giúp tôi trở 
thành một con người chân chính, biết sống vì mọi người, 
sống có ích cho xã hội. Hình ảnh và ký ức tốt đẹp về ngôi 
trường này sẽ không bao giờ phai mờ đi trong tôi, nó sẽ 
là hành trang quý giá nhất mà tôi sẽ luôn mang theo trên 
quãng đường đời sau này. 

Tôi yêu ngôi Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn – 
nơi đã mở ra cho tôi một cánh cửa tương lai hoàn hảo 
nhất.

Nguyễn Xuân Phương Anh
Sinh viên lớp D13_QT02

Khoa Quản trị Kinh doanh
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Phố nhỏ lên đèn! Đứng co ro ngoài hiên cửa sổ, 
dõi đôi mắt về hướng xa xăm, xung quanh tôi là 

những chiếc lá vàng úa cuối cùng của ngày thu nương 
theo cơn gió đáp xuống nền đất. Bên tai tôi vọng lại 
tiếng cười nói, ca hát trên đồi cỏ phía trước khu kí túc. 
Gió thoáng qua, cái lạnh tràn vào da thịt, tê tái. 

Đông đến rồi! Nhanh thật, thời gian thấm thoát trôi 
qua, nhớ về kí ức khoảng ba tháng trước, những tân 
sinh viên chân ướt chân ráo với những rụt rè, bỡ ngỡ 
bước qua cánh cổng Trường Đại học Công Nghệ Sài 
Gòn, cũng như bao tân sinh viên khác, tôi - mang theo 
bao cái nắng, cái gió của miền Tây sông nước vượt 
trăm cây số để đi đến hành trình tìm kiếm tri thức nơi 
giảng đường đại học. Tôi đứng trên một vùng đất xa 
lạ, giữa một ngôi trường xa lạ, nơi những bạn bè xa 
lạ lướt qua trước mắt nhưng... một bóng dáng quen 
thuộc trong kí ức tôi cũng chẳng thấy: hình ảnh bạn bè, 
thầy cô cấp ba giờ như trở thành dĩ vãng. Ừ! Thì giờ 
đây tôi đã trở thành sinh viên rồi, chỗ tôi đang đứng là 
cổng trường đại học - nơi ước mơ ấp ủ 12 năm đèn 
sách đã được đền đáp. 

Nắng dần lên, kéo dài chiếc bóng tôi xuống nền 
đất, tự dưng trong lòng dậy lên một niềm vui, một thứ 
niềm vui mà mãi sau này tôi không thể gọi thành một 
cái tên cụ thể nào được, chỉ biết nó thật lạ, thật khó tả 
và thật...khó quên. Một chút ít bỡ ngỡ, một chút ít xao 
xuyến đó khiến tôi thêm một chút lo lắng. Vâng! Trường 
của tôi không lớn, không to đẹp như những trường 
khác, cũng chẳng nổi tiếng. Tôi đã từng băn khoăn, 
thất vọng khi nhiều người không biết trường tôi ở đâu. 
Tôi đã từng rất giận! Giận nhiều người cứ thốt lên “Hóa 

ra là trường tư!” với thái độ mỉa mai, khinh thường. Giận 
bản thân mình sau không chịu cố gắng thêm chút nữa. 
Đã có thời gian, tôi từng tự ti, thậm chí không muốn nói ra 
tên trường mình theo học, nhưng khi bước chân vào mái 
trường này, theo từng ngày, từng tháng, từng phút, từng 
giây tiếp xúc và học hỏi, định kiến về trường tư của tôi 
dường như thay đổi. Tôi nhận được từ các cô lao công, 
các bác bảo vệ lời chào thân thiện, tôi nhận rất nhiều sự 
quan tâm của bạn bè, tôi tiếp thu và học hỏi rất nhiều kiến 
thức từ thầy cô - những người trở về từ tuyền tuyến và 
tiếp tục lèo lái con thuyền tri thức cho thế hệ tương lai, 
những con người tận tụy với đất nước đó không chỉ dạy 
chúng tôi về kiến thức mà còn truyền đạt cho chúng tôi 
về quy tắc làm người, những con người tận tụy đó đã nói 
với chúng tôi rằng: Các em sau này phải trở thành người 
có ích cho xã hội!. 

Tôi thêm tự hào và hãnh diện khi ngày hôm nay, nơi 
mà tôi đang đứng là ngôi trường có đầy đủ thiết bị bậc 
nhất thành phố. Và tôi tin chắc rằng, trong tương lai không 
xa, trường tôi sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa. Đi qua 
một mùa thu, đi qua một mùa đông và những ngày xuân 
đang đến, giờ đây sân trường tôi đã bắt đầu nhộn nhịp 
sắc hương. Những kỉ niệm ban đầu dường như trở thành 
hoài niệm của ngày hôm qua, nhưng tôi sẽ không quên 
ngày đầu tiên ấy, ngày thầy hiệu trưởng đứng giữa hàng 
ngàn sinh viên dõng dạc tuyên bố: STU có nghĩa là “Sức 
Trẻ - Trí Tuệ - Ước Vọng” con người cần hội đủ ba yếu tố 
đó và đó cũng chính là mục tiêu mà nhà trường hướng 
đến. Đúng thế “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời 
người bắt đầu từ tuổi trẻ”. Tuổi trẻ? Liệu một đời người có 
bao nhiêu cái 10 năm để phấn đấu, để tiếp thu, để ước 

NGHĨ VỀ MÁI TRƯỜNG TÔI
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vọng? Dòng chữ ký hiệu STU như một lời nhắc nhỡ về 
những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, như một 
lời nhắc nhở chúng ta phải phấn đấu ngay từ bây giờ mà 
không phải khi khác, phấn đấu và nổ lực nhiều hơn nữa. 
Cũng như nhà văn Wiliam Arthur Ward đã từng nói: “Hãy 
học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười, 
chuẩn bị khi người khác chơi và bạn sẽ có giấc mơ mà 
người khác chỉ ao ước”. Có lẽ mỗi người đều mang trong 
mình một kí ức, một cõi nhớ khi nghĩ về mái trường. Có 
lẽ một ngày không xa giờ khắc tôi gắn bó với mái trường 

sẽ chỉ còn là kỉ niệm. 

Nhưng những kí ức gắn bó với ngôi trường này sẽ là 
những kỉ niệm đẹp trong quảng đời tuổi trẻ sinh động của 
mình - nơi có những con người vẫn thầm lặng hi sinh.

Phạm Lê Anh Đào 
Sinh viên lớp C12_TP01

Khoa Công nghệ Thực phẩm
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HƯỚNG NGHIỆP

PHẦN 2
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NHU CẦU NHÂN LỰC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI 

CẢNH MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ĐẾN NĂM 2025

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VỀ THỊ TRƯỜNG 
LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2025”. Mục tiêu tổng quát phát triển nguồn nhân lực là 
đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn TP. HCM cả về số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân 
lực, trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và trình độ 
chuyên môn, đào tạo của lực lượng lao động. 

Về mục tiêu cụ thể, phát triển nhân lực cần chú trọng:

•	 Cung cấp đầy đủ nhu cầu nhân lực cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh, nhất là đáp ứng lao động cho 
phát triển, ưu tiên phát triển nhân lực cho những ngành 
có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đảm 
bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 4 ngành công 
nghiệp trọng yếu (Cơ khí; Điện tử - Công nghệ thông tin; 
Chế biến lương thực thực phẩm; Hóa chất - Nhựa cao 
su), 9 ngành dịch vụ (Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – 
Bảo hiểm; Giáo dục – Đào tạo; Du lịch; Y tế; Kinh doanh 
tài sản – Bất động sản; Dịch vụ tư vấn, Khoa học – Công 
nghệ, nghiên cứu và triển khai; Thương mại; Dịch vụ vận 
tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng; Dịch vụ bưu chính, viễn 
thông và Công nghệ thông tin.

•	 Gắn kết giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho 
người lao động, đồng thời phát triển nguồn nhân lực có 
tay nghề cao và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã 
được đào tạo.

•	 Gắn kết giữa người lao động và người sử dụng 

lao động thông qua hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực, 
thông tin thị trường lao động và các trung tâm giới thiệu 
việc làm.

 II. DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÀNH PHỐ 
GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ vào số liệu thống kê từ các nguồn và số 
liệu khảo sát và ứng dụng phương pháp hệ số co giãn 
việc làm kết hợp với phương pháp kinh tế lượng cùng 
phương pháp chuyên gia, Trung tâm Dự báo nhu cầu 
nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM dự 
báo về nhu cầu nhân lực thành phố giai đoạn 2017 – 
2020 đến năm 2025 như sau:

ThS. Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu 
cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM
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1. Dự báo nhu cầu nhân lực phân theo khu 
vực kinh tế trong giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

•	 Theo định hướng đến năm 2025, thành phố 
Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu trở thành trung tâm công 
nghiệp, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công 
nghệ của khu vực Đông Nam Á. Cơ cấu kinh tế thay đổi 
theo hướng giảm dần tỉ trọng khu vực nông nghiệp và 
tăng dần tỉ trọng khu vực dịch vụ, nhu cầu nhân lực giữa 
các khu vực cũng có sự dịch chuyển. Đến năm 2017, 
2020 và 2025, cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
lần lượt là: Dịch vụ (65,19% - 65,68% - 67,84%) – công 
nghiệp, xây dựng (32,70% - 32,40% - 30,73%) và nông 
nghiệp (2,11% - 1,92% - 1,43%).

Bảng 1: Dự báo nhu cầu nhân lực phân theo khu vực 
kinh tế giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

Tổng
Đơn vị 2017 2020 2025

Người 4.346.747 4.610.956 5.345.361

Nông, lâm, ngư 

nghiệp

Người 91.409 88.530 76.439

% 2,11 1,92 1,43

Công nghiệp & xây 

dựng

Người 1.421.506 1.493.950 1.642.629

% 32,70 32,40 30,73

Dịch vụ
Người 2.833.832 3.028.476 3.626.293

% 65,19 65,68 67,84

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

•	 Giai đoạn 2017 – 2020, tổng nhu cầu nhân lực 
của nền kinh tế thành phố tăng trung bình 2,1% một năm 
từ mức 4.346 nghìn người năm 2016 lên khoảng 4.611 
nghìn người vào năm 2020. Giai đoạn 2021 – 2025, 
tổng nhu cầu nhân lực tăng trung bình 3% một năm, lên 
khoảng 5.345 nghìn người vào năm 2025.

Biểu đồ 2: Cơ cấu nhu cầu nhân lực phân theo khu vực 
kinh tế giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

2. Dự báo nhu cầu nhân lực phân theo loại hình 
doanh nghiệp trong giai đoạn 2017 – 2020 đến 
năm 2025

•	 Doanh nghiệp nhà nước

Nhu cầu nhân lực trong khu vực doanh nghiệp nhà 
nước có xu hướng giảm do tái cơ cấu doanh nghiệp và 
cổ phần hóa. Dự báo nhu cầu nhân lực khu vực doanh 
nghiệp nhà nước khoảng 196 nghìn người vào năm 2017 
(chiếm 6,9% tổng nhu cầu), khoảng 183 nghìn người vào 
năm 2020 (chiếm 5,79%) và khoảng 135 nghìn người 
(chiếm 3,58%) vào năm 2025.

•	 Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ là khu vực tăng trưởng cao nhất, có vai trò 
quan trọng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
và là khu vực có nhu cầu nhân lực lớn nhất. Dự báo nhu 
cầu nhân lực khu vực doanh nghiệp tư nhân khoảng 1.878 
nghìn người vào năm 2017 (chiếm 66,90% tổng nhu cầu), 
khoảng 2.066 nghìn người vào năm 2020 (chiếm 65,06%) 
và khoảng 2.427 nghìn người (chiếm 64,04%) vào năm 
2025.
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•	 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng, đây là khu vực có tốc độ tăng về mặt số lượng chỉ 
sau khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt sau năm 2015, 
Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN và 
Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) chính thức được thông qua, luồng vốn đầu tư 
nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh 
vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, thương mại và bất 
động sản… Dự báo nhu cầu nhân lực khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài khoảng 776 nghìn người vào năm 
2017 (chiếm 27,20% tổng nhu cầu), khoảng 926 nghìn 
người vào năm 2020 (chiếm 29,15%) và khoảng 1.227 
nghìn người (chiếm 32,38%) vào năm 2025.

Bảng 3: Dự báo lao động làm việc trong doanh nghiệp 
phân theo loại hình doanh nghiệp

Tổng

Đơn vị 2017 2020 2025

Người 2.850.720 3.176.957 3.791.097

Doanh 
nghiệp Nhà 

nước

Người 196.195 183.946 135.721

% 6,9 5,79 3,58

Doanh 
nghiệp ngoài 

Nhà nước

Người 1.878.256 2.066.928 2.427.819

% 65,9 65,06 64,04

Doanh 
nghiệp có 
vốn đầu tư 
nước ngoài

Người 776.269 926.083 1.227.557

% 27,2 29,15 32,38

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Biểu đồ 4: Cơ cấu nhu cầu nhân lực phân theo loại hình 
doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

3. Dự báo nhu cầu nhân lực (chỗ việc làm trống) 
phân theo ngành nghề giai đoạn 2017 – 2020 đến 
năm 2025

Trong giai đoạn 2017 - 2020 đến năm 2025, nhu 
cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo mỗi 
năm có khoảng 270.000 chỗ làm việc (130.000 chỗ làm 
việc mới). Trong đó nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 
85%, nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp chiếm tỉ 
lệ cao nhất 33%, sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật 
chiếm 18%, trình độ cao đẳng chiếm 15%, trình độ đại 
học chiếm 17%, trên đại học chiếm 2%.

Trong tổng nhu cầu nhân lực, khu vực Dịch vụ 
chiếm tỷ trọng cao nhất 67%, khu vực Công nghiệp – 
Xây dựng chiếm tỷ trọng 31%, khu vực Nông nghiệp 
chiếm tỷ trọng 2%; khu vực kinh tế Nhà nước chiếm 
tỷ trọng 4% khu vực kinh tế Ngoài nhà nước chiếm tỷ 
trọng 70%, khu vực kinh tế Có vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm 26%.

Trong tổng nhu cầu nhân lực, 04 nhóm ngành 
công nghiệp trọng yếu chiếm tỷ trọng 19%, 09 nhóm 
ngành kinh tế dịch vụ chiếm tỷ trọng 45%, các ngành 
nghề khác chiếm tỷ trọng 36%.
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Trong tổng nhu cầu nhân lực qua đào tạo, nhóm 
ngành nghề Kỹ thuật công nghệ chiếm tỷ trọng 35%, 
nhóm ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng – Pháp luật 
– Hành chính chiếm tỷ trọng 33%, nhóm ngành khoa học 
tự nhiên chiếm tỷ trọng 7%, các nhóm ngành khác chiếm 
tỷ trọng 3 - 5%.

Bảng 5: Nhu cầu nhân lực phân theo ngành kinh tế tại 
TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

STT Ngành kinh tế

Tỉ lệ ngành 
nghề so với 
tổng số việc 

làm (%)

Số chỗ làm việc 
(Người/ năm)

1 Nông nghiệp 2 5.400

2 Công nghiệp - Xây dựng 31 83.700

3 Dịch vụ 67 180.900

Tổng nhu cầu nhân lực bình quân 
hàng năm 100 270.000

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Bảng 6: Nhu cầu nhân lực phân theo loại hình kinh tế tại 
TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

STT Loại hình

Tỉ lệ ngành 
nghề so với 
tổng số việc 

làm (%)

Số chỗ làm việc 
(Người/năm)

1 Nhà nước 4 10.800

2 Ngoài nhà nước 70 189.000

3 Có vốn đầu tư nước ngoài 26 70.200

Tổng nhu cầu nhân lực bình 
quân hàng năm 100 270.000

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Bảng 7: Nhu cầu nhân lực 04 nhóm ngành công nghiệp 
trọng yếu tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 đến 

năm 2025

STT Ngành nghề

Tỉ lệ ngành 
nghề so với 
tổng số việc 

làm (%)

Số chỗ  
làm việc  

(Người/ năm)

1 Cơ khí 4 10.800

2 Điện tử - Công nghệ thông tin 6 16.200

3 Chế biến lương thực thực phẩm 5 13.500

4 Hóa chất – Nhựa cao su 4 10.800

Tổng nhu cầu nhân lực 04 ngành công 
nghiệp trọng yếu hàng năm 19 51.300

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Bảng 8: Nhu cầu nhân lực 09 nhóm ngành dịch vụ tại TP. 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

STT Ngành nghề

Tỉ lệ ngành 
nghề so 

với tổng số 
việc làm (%)

Số chỗ làm việc  
(Người/ năm)

1 Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng 
– Bảo hiểm 4 10.800

2 Giáo dục – Đào tạo 5 13.500

3 Du lịch 9 24.300

4 Y tế 4 10.800

5 Kinh doanh tài sản – Bất động sản 5 13.500

6 Dịch vụ tư vấn, khoa học – công 
nghệ, nghiên cứu và triển khai 3 8.100

7 Thương mại 8 21.600

8 Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch 
vụ cảng 4 10.800

9 Dịch vụ bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin 3 8.100

Tổng nhu cầu nhân lực 09 nhóm ngành 
dịch vụ hàng năm 45 121.500

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh
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Bảng 9:  Nhu cầu nhân lực ngành nghề khác thu hút 
nhiều lao động tại  TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 

2020 đến năm 2025

STT Ngành nghề

Tỉ lệ ngành 
nghề so với 
tổng số việc 

làm (%)

Số chỗ  
làm việc   

(Người/ năm)

1 Truyền thông - Quảng cáo - 
Marketing 8 21.600

2 Dịch vụ phục vụ 10 27.000

3 Dệt may - Giày da - Thủ công mỹ 
nghệ 7 18.900

4 Quản lý - Hành chính - Nhân sự 4 10.800

5 Kiến trúc - Xây dựng - Môi trường 4 10.800

6 Công nghệ - Nông lâm 3 8.100

7 Khoa học - Xã hội - Nhân văn 2 5.400

8 Ngành nghề khác 3 8.100

Tổng nhu cầu nhân lực ngành nghề thu 
hút nhiều lao động 41 110.700

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Bảng 10: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo phân theo 08 
nhóm ngành tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 

đến năm 2025

STT Nhóm ngành

Tỉ lệ ngành 
nghề so với 
tổng số việc 

làm (%)

Số chỗ  
làm việc   
(Người/ 

năm)

1 Kỹ thuật công nghệ 35 70.875

2 Khoa học tự nhiên 7 14.175

3 Kinh tế - Tài chính - Ngân 
hàng - Pháp luật - Hành chính 33 66.825

4 Khoa học xã hội - Nhân văn 
- Du lịch 8 16.200

5 Sư phạm - Quản lý giáo dục 5 10.125

6 Y - Dược 5 10.125

7 Nông – Lâm – Thủy sản 3 6.075

8 Nghệ thuật - Thể dục - Thể 
thao 4 8.100

Tổng nhu cầu nhân lực bình quân 100 202.500

Ghi chú: Tổng số 202.500 chỗ làm việc tính trên nhu cầu 
nhân lực qua đào tạo có trình độ Sơ cấp nghề - Trung 
cấp  – Cao đẳng – Đại học.

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh

Bảng 11: Nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề tại TP. 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025

STT Trình độ nghề

2017 - 2020 2021 - 2015

Tỉ lệ 
so với 

tổng số 
việc làm 

trống 
(%)

Số chỗ 
làm 
việc 

(Người/
năm)

Tỉ lệ 
so với 

tổng số 
việc làm 

trống 
(%)

Số chỗ 
làm việc 
(Người/

năm)

1 Trên đại học 2 5.400 2 5.400

2 Đại học 14 37.800 17 45.900

3 Cao đẳng 16 43.200 16 40.500

4 Trung cấp 34 91.800 33 89.100

5 Sơ cấp nghề 14 37.800 18 48.600

6 Lao động chưa 
qua đào tạo 20 54.000 15 40.500

Tổng số nhu cầu về 
trình độ nghề bình quân 
hàng năm

100 270.000 100 270.000

Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh
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4. Dự báo xu hướng những nhóm ngành nghề mới

Quá trình phát triển thị trường lao động trong giai 
đoạn các năm tới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập làm thay đổi một số cơ cấu ngành nghề trong xã 
hội. Một số nhóm ngành nghề mới sẽ xuất hiện. Các nhóm 
ngành này vẫn dựa trên cơ sở của những nhóm ngành cũ và 
có sự kết hợp, lồng ghép các nhóm ngành với nhau dẫn đến 
sự hình thành của những nhóm ngành nghề mới phù hợp 
với nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Dự báo xu 
hướng phát triển như sau: 

•	 Nhóm ngành Công nghệ thông tin:

Ngành Công nghệ thông tin trong giai đoạn hội nhập 
ASEAN sẽ có cơ hội phát triển và hình thành một số nhóm 
nghề mới như: Bảo mật mạng, Lập trình ứng dụng di động, 
Lập trình game, Lập trình thiết kế game 3D, Lập trình thiết kế 
hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D. Vẫn dựa trên nền tảng 
của ngành đào tạo là công nghệ thông tin và được phát triển 
theo hướng chuyên sâu hơn. 

•	 Nhóm ngành Công nghệ và Kỹ thuật:

Sự kết hợp giữa nhóm ngành Công nghệ và Kỹ thuật 
dẫn đến sự xuất hiện một số nhóm ngành như: Kỹ thuật 
thương mại, Quản trị viên của các ngành kỹ thuật. 
•	 Nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Tài chính – Ngân 

hàng:

Xu hướng kết hợp giữa các chuyên ngành hình thành 
ra những nhóm ngành nghề mới như: Quản trị rủi ro, Quản lý 
chất lượng chuyên ngành công nghiệp – công nghệ kỹ thuật 
và y tế, Quản lý hệ thống thông tin, Kế hoạch và Dự báo kinh 
tế - nhân lực - xã hội – kinh doanh, Tư vấn tài chính cá nhân, 
Quản lý dự án khoa học môi trường – hàng không, Logistic, 
Quản lý văn phòng cao cấp…

•	 Nhóm ngành Khoa học xã hội: 

Sự kết hợp giữa ngành tâm lý học, khoa học xã hội 
với các nhóm ngành khác như pháp luật, giáo dục như: Tư 

vấn học đường, Tâm lý xã hội, Tâm lý điều trị bệnh lý…

•	 Nhóm ngành Y tế:

Xu hướng ứng dụng các kỹ thuật cao vào y tế hình 
thành các nhóm ngành mới như: Quản trị cơ sở dữ liệu 
ngành y tế, Kỹ sư nghiên cứu tế bào gốc, Công nghệ y sinh, 
Chuyên viên nghiên cứu các vấn đề về gen…

Các nhóm ngành mới xuất hiện trong giai đoạn 2015 
– 2020 đến 2025 đều chú trọng đến tính chuyên sâu, đó là 
sự kết hợp giữa 2 hay nhiều nhóm ngành cũ với nhau trên cơ 
sở cải tiến, nâng cao chất lượng trong đào tạo, kết hợp rèn 
luyện tay nghề. Các nhóm ngành này chú trọng đến khả năng 
ứng dụng vào trong thực tiễn hơn là mang tính học thuật. 
Nguồn nhân lực làm việc trong các nhóm ngành này đa số là 
nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được đào tạo 
chuyên sâu, có kiến thức và được rèn luyện kỹ năng tốt, có 
trình độ ngoại ngữ. Điều này cũng đặt ra những thách thức 
cho việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

III. NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HỘI NHẬP VÀ 
NHÂN LỰC THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0:

1. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), 
khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), số việc làm 
của Việt Nam sẽ tăng lên 14,5% vào năm 2025. Trong giai 
đoạn 2015 - 2025, nhu cầu đối với việc làm cần tay nghề 
trung bình nói chung sẽ tăng nhanh nhất, ở mức 28%, lao 
động có trình độ kỹ năng thấp là 23% và lao động có kỹ năng 
cao sẽ tăng 13% và sẽ có thêm nhiều cơ hội cải thiện cuộc 
sống của hàng triệu người.

Có 08 ngành nghề mà lao động có kỹ năng tay nghề 
cao được phép di chuyển trong được 10 nước ASEAN thống 
nhất công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ đào tạo 
của các nước thành viên là dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ điều 
dưỡng, kiến trúc, giám sát thi công, kế toán, bác sĩ, nha sĩ, 
du lịch. 

2. Thực tế, Việt Nam đang thiếu trầm trọng lao động 
có kỹ năng thực hành, công nhân kỹ thuật bậc cao. Năng 
suất lao động không đạt hiệu quả cao cho dù được đánh giá 
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là có óc sáng tạo, thông minh và cần cù. Trước thực tế như 
vậy cùng với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
mối lo tụt hậu trình độ lao động ngày càng hiện hữu.

Kết quả của một số cuộc khảo sát, nghiên cứu của 
các tổ chức trong và ngoài nước cũng cho chung kết quả: 
Hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đều không hài lòng 
với chất lượng giáo dục và kỹ năng của nhân viên, nhất là 
kỹ sư và kỹ thuật viên. Không chỉ thiếu về kiến thức chuyên 
môn, các lao động Việt Nam còn yếu về kỹ năng giải quyết 
vấn đề, lãnh đạo và giao tiếp. Nhân lực Việt Nam còn thiếu kỹ 
năng mềm như ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng làm 
việc nhóm, giao tiếp, tác phong công nghiệp và trách nhiệm, 
đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời sự thiếu hụt lớn về nhân lực ngành công 
nghệ kỹ thuật, nhóm ngành chủ lực trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến trình cách mạng công nghiệp 
4.0, cụ thể ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam, ước 
tính mỗi năm, nhu cầu tuyển dụng vẫn tăng đều đặn gần 
50%, trong khi thực tế với 500.000 ứng viên công nghệ thông 
tin ra trường chỉ có 8% đáp ứng được nhu cầu này Nhóm 
ngành công nghiệp chế biến – chế tạo... , chỉ chiếm 9% tổng 
số lao động trình độ cao, trong khi với các nước phát triển, tỷ 
lệ này lên đến 40 – 60%. Đây là một thách thức đối với nền 
công nghiệp Việt Nam nói riêng và cả nền kinh tế Việt Nam 
nói chung khi tác động của khoa học công nghệ ngày càng 
mạnh mẽ, sẽ có nguy cơ bị thay thế bởi các quá trình tự động 
hóa và robot. Đây chính là thách thức lớn nhất đối với nguồn 
nhân lực Việt Nam.

3. Cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành trên 
nền tảng của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới 
như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), 
dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ nano, sinh học, vật liệu 
mới... với 5 đặc trưng cơ bản, đó là kết nối số mọi lúc mọi 
nơi (IoT); trí tuệ máy với việc robot tạo ra robot, tạo ra lực 
lượng cạnh tranh và thay thế con người ở mọi cấp độ; thay 
đổi nguyên lý sản xuất, tự động hóa; tốc độ cao và phạm vi 
tác động bao trùm toàn diện. Cách mạng công nghiệp 4.0 

hiện đã tác động đến mọi mặt, như: điện thoại thông minh - 
truyền thông truyền hình, mạng xã hội kho tri thức, tự động 
hóa - nhà máy xí nghiệp, hành vi con người. Về cơ bản cách 
mạng công nghiệp 4.0 đem lại sự tiến bộ và nhiều lợi ích cho 
xã hội, bên cạnh đó cũng sẽ tác động đến một nhóm bị ảnh 
hưởng. Việt Nam nếu không kịp nhận thức và chuyển dịch 
đúng thì có nguy cơ rơi vào nhóm nước bị ảnh hưởng. Chắc 
chắn rằng, các ngành sử dụng lao động chân tay và đơn giản 
ở Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa.

Cùng với những nỗ lực như trên, một điều cực kỳ 
quan trọng là Việt Nam không thể không quan tâm phát triển 
ngành tự động hóa, đồng thời đầu tư cho các nhóm nghiên 
cứu sâu về các lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ thông tin, 
năng lượng và vật liệu mới, công nghệ sinh học... 

4. Sự thay đổi của công nghệ trong kỷ nguyên số đòi 
hỏi giáo dục - đào tạo phải giúp người học thích nghi, sáng 
tạo để tránh bị đào thải. Vấn đề bắt buộc phải thay đổi là xây 
dựng kỹ năng mềm cho học sinh - sinh viên như kỹ năng ứng 
dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
giao tiếp, tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, tư duy sáng 
tạo... đang là yêu cầu cấp thiết. Người lao động nhất là  thanh 
niên, học sinh, sinh viên cần tích cực với nhiều cơ hội tiếp 
cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái hay, có nhiều cơ hội để trở 
thành một nhân lực toàn cầu. Kết quả thành công trong thị 
trường lao động hiện tại và tương lai không còn là bằng cấp 
trên giấy tờ, mà là “giá trị sức lao động”, “giá trị hành nghề”, 
bằng cấp theo nghĩa mở rộng, trao đổi tri thức, sáng tạo, giá 
trị đóng góp cho xã hội. 

Như vậy việc chọn nghề và học nghề theo sở thích, 
năng lực, sở trường, nhu cầu nhân lực, còn phải xem nghề 
đó có phù hợp với mình hay không, phải học và làm việc 
bằng sự đam mê, trách nhiệm thì mới phát triển được. Khi 
việc học và làm việc xuất phát từ nhu cầu thực tế thì khi đó, 
kiến thức mới được ứng dụng hiệu quả.
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3 BƯỚC ĐỂ CHỌN NGÀNH ĐÚNG
Tiến sĩ tâm lý - Kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

ĐỂ TỰ HƯỚNG NGHIỆP, TA CẦN THỰC HIỆN ÍT 
NHẤT 3 BƯỚC: 
Bước 1: Khám phá bản thân để hiểu tiềm năng, tư chất, 
năng khiếu, sở thích của bản thân.

Bước 2: Định hướng mục tiêu cuộc đời, để xác định mình 
sống để làm gì, vì cái gì.

Bước 3: Chọn lựa một nghề nghiệp phù hợp với tất cả 
những điều đã xác định ở hai bước trên.

BƯỚC 1: KỸ NĂNG KHÁM PHÁ BẢN THÂN
Vì sao Edison lại là một nhà khoa học với 1.907 phát 

minh sáng chế mà không phải là một nhà văn? Vì sao Bill 
Gates trở thành ông chủ của tập đoàn Microsoft khổng lồ 
mà không phải là đầu bếp? Vì sao Linh Nga là một nghệ 
sĩ múa được yêu thích mà không phải là một bác sĩ? Còn 
bạn, bạn có thể là một người như thế nào đó đặc biệt hơn 
không?

Đây là bảo bối đầu tiên cần bỏ vào chiếc giỏ Kỹ năng 
sống.

Để thành công, đầu tiên bạn phải hiểu mình là người 
như thế nào. Nếu biết mình là một chú lạc đà, có bứu để 
trữ nước, có chân dài để đi bộ, có lông mi để che chắn 
bão cát… thì ắt hẳn chú sẽ chọn sống trên sa mạc hơn 
là thích thú an phận trong sở thú. Nếu biết mình là một 
chú chim với đôi cánh khỏe mạnh cùng thân hình nhẹ 
nhàng, ắt hẳn bạn sẽ muốn sống tự do trên bầu trời thay 
vì khoái chí vì mình đã tìm được một chiếc lồng thật đẹp. 

Khi không biết mình là ai, có tiềm năng gì, người ta sẽ 
cam chịu với số phận hiện tại và nghĩ rằng: “thế là đủ”.

Tuy nhiên, hiểu được bản thân thì bạn sẽ làm được 
nhiều hơn những gì bạn nghĩ.

 

Không hiểu những tiềm năng của bản 
thân giống như chú lạc đà cam chịu sống 

trong chiếc chuồng sở thú mà không 
dám bước ra ngoài sa mạc 

Không hiểu những tiềm năng của bản thân giống 
như chú lạc đà cam chịu sống trong chiếc chuồng 
sở thú mà không dám bước ra ngoài sa mạc
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Việt Nam có một loại dừa rất đặc biệt tên là dừa sáp, 
nó chỉ có thể cho ra loại dừa này nếu sống tại khu vực 
Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) và không thể cho ra loại quả sáp 
đó  nếu mọc trên những vùng đất khác. Ai trong đời cũng 
có ước mơ, nhưng ước mơ ấy chỉ là hạt giống. Muốn 
nó đâm mầm nảy nở, bạn phải tìm ra mảnh đất phù hợp 
với nó. Để làm được điều đó, bạn phải hiểu mình là “loại 
dừa nào”, để biết mảnh đất sống của mình là ở đâu. Nếu 
không, bạn sẽ loay hoay mãi giữa trăm phương nghìn 
nẻo của cuộc đời này.

Một đầu bếp nổi tiếng trên chương trình tivi đã bảo 
rằng, để có một món ăn ngon, bạn phải nêm nếm trong 
quá trình chế biến. Nếu món ăn thiếu đậm đà, ta nên 
thêm ít muối, nếu món ăn thừa ngọt, ta nên tránh thêm 
đường. Hiểu rằng mình đang thiếu gì, thừa gì, sẽ giúp 
bạn hoàn thiện bản thân mình. Nếu không, thêm vào 

 
Người cảm nhận: ……………………………………………… 

NỘI DUNG ƯU KHUYẾT 

TÍNH CÁCH 
  

NĂNG LỰC 
  

NGOẠI HÌNH 
  

LỜI KHUYÊN 
  

cái mình đã dư trong khi điều mình thiếu vẫn hoài khiếm 
khuyết. Muốn bù khuyết, phát huy ưu, phát triển bản thân, 
trước tiên bạn phải hiểu về chính mình.

5 Chiếc dao để "Mổ xẻ" bản thân? 
Cách 1: “Soi gương”

Mỗi người xung quanh là một chiếc gương để bạn tự 
soi vào. So sánh với những người khác là một cách để 
bạn nhận ra màu sắc của riêng mình, mình giỏi chỗ nào 
và dở chỗ nào. 

* Bài tập: Hãy chọn ít nhất 15 hình mẫu trong 15 nghề 
nghiệp mà bạn thích nhất. Sau đó, so sánh với họ xem 
bạn có phẩm chất giống người nào nhất?

* Bài tập: Hãy ghi ra ít nhất 15 điểm khác biệt so với 
người khác mà bạn đang có hoặc có thể sẽ có.

Cách 2: Lắng nghe 

Rất nhiều những đặc điểm mà khi bạn bộc lộ, mọi 
người sẽ nhận thấy nó. Do đó, những lời nhận xét từ bố 
mẹ, thầy cô và bè bạn là nguồn thông tin tham khảo đắt 
giá để bạn hiểu chính mình hơn. 

* Bài tập: Hãy lập phiếu hỏi ít nhất 20 người thân thiết 
nhất. Sau đó, xâu chuỗi lại xem trong những nhận xét đó 
có những điều gì chung, những điểm gì đúng. 

Mẫu phiếu: 
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Cách 3: Nội quan (tự quan sát bên trong)

Nhà trường có thể dạy bạn nhiều thứ bên ngoài như 
Toán, Sinh, Vật lý, Lịch sử... nhưng lại không có môn học 
nào để bạn tìm hiểu về chính mình. Khó khi nào một anh 
chàng thanh niên, một bạn tuổi teen lại chịu ngồi im hàng 
giờ để suy nghĩ về mình, đó chính là khuyết điểm lớn của 
tuổi trẻ. Hãy dành thời gian để trả lời những câu hỏi sau, 
bạn có thể mất vài phút hoặc vài giờ cho một câu hỏi. Tuy 
nhiên đừng nản chí, cứ xem đó là một bài thi tốt nghiệp 
cho môn «Khám phá bản thân» mà điểm của nó sẽ ghi lên 
«Giấy chứng nhận làm người» của mình.

* Bài tập:

- Hãy kể ra ít nhất 60 điểm mạnh của bạn.

+ 20 đặc điểm về hình dáng bên ngoài mà bạn cho là 
đẹp (đừng nghĩ rằng 20 là quá nhiều nhé, chính những 
đặc điểm càng về sau lại là những điểm mà bạn chưa 
bao giờ nghĩ tới. Nếu có thể, hãy vượt trên cái mốc 20 
này, bạn sẽ thấy thêm những điểm mà có thể chưa ai 
nhìn thấy).

+ 20 điểm tính cách khiến cho người khác yêu thích 
bạn.

+ 20 điểm khả năng / sở trường của bạn.

- Hãy kể ra ít nhất 60 điểm hạn chế của bạn.

+ 20 đặc điểm về hình dáng bên ngoài mà bạn cho 
là xấu.

+ 20 điểm tính cách khiến cho người khác ghét bạn.

+ 20 khả năng/sở trường mà bạn rất kém.

- Hãy kể ra 30 điều bạn thích và 30 điều bạn ghét.

- 10 hoàn cảnh khiến bạn tự tin và 10 hoàn cảnh làm cho 
bạn sợ hãi.

- Bạn muốn trở thành một người như thế nào? (về nghề 
nghiệp, gia đình, con cái, thu nhập, lối sống, bạn bè).

- Bạn hoàn toàn có thể tự đặt ra thêm những câu hỏi có 
ý nghĩa với mình và hãy tự hoàn thành chúng.

Cách 4. Thực hiện các trắc nghiệm tâm lý

Mỗi bài trắc nghiệm tâm lý có thể xác định một nét 
tính cách của bạn hay một khả năng nào đó mà bạn 
đang có. Hãy gặp các chuyên viên tâm lý để có những 
trắc nghiệm này. Cẩn thận khi sử dụng các trắc nghiệm 
vui trên báo hoặc internet vì chúng chỉ mang tính chất 
giải trí.

Hiện nay, có 3 trắc nghiệm hướng nghiệp hiệu quả 
đang được sử dụng phổ biến nhất là:

* Trắc nghiệm tính cách nghề nghiệp MBTI .

* Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp Holland .

* Sinh trắc học tư chất bẩm sinh não bộ & nghề nghiệp 
tương thích.

(Tất cả 3 trắc nghiệm trên được cung cấp tại nền tảng 
học trực tuyến www.hanhtrangsong.vn)

Cách 5  - Phương pháp hiệu quả nhất: “Bung” mình 
trong các hoạt động

Th.Tr (sinh viên năm nhất) bất ngờ khám phá ra rằng 
mình nấu ăn khá tốt khi đăng kí một lớp học nấu ăn ở 
nhà văn hóa. H.C (học sinh lớp 12) rất vui sướng khi 
nhận ra rằng mình cũng có khiếu ăn nói trước công 
chúng sau một lần «liều mình» làm MC cho chương 
trình văn nghệ của lớp. K.D (học sinh lớp 10) nhận ra 
khả năng viết lách của mình «hơi bị được» khi chị biên 
tập nức nở khen trong một lần thử viết bài cộng tác gửi 
về cho báo.

Khi tham gia vào một hoạt động, bạn sẽ bung khả 
năng và tính cách tương ứng với hoạt động đó. Vì vậy, 
càng thử thách mình qua nhiều hoạt động khác nhau, 
các que diêm lần lượt được thử lửa và bạn sẽ khám phá 
ra những khả năng tiềm ẩn của mình.

Hãy xem, có biết bao người đã xây dựng nên tên tuổi 
nhờ một lần tình cờ nào đó phát hiện ra khả năng tiềm 
ẩn. Tình cờ «hát chơi» trong một show chụp hình quảng 
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các que diêm bên trong. Làm sao để biết mình có những 
que nào và que nào cháy tốt nhất? Hãy chui ra khỏi vỏ 
ốc của mình và hoạt động để cọ xát chúng, bạn sẽ biết 
ngay thôi!

BƯỚC 2: KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI
Hãy tưởng tượng cuộc đời như biển, còn bạn là một 

chiếc thuyền. Bạn sẽ đi đâu về đâu? 

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng để mặc 
dòng đời xô đẩy để rồi sống một cuộc đời lênh đênh vô 
nghĩa. Hãy tìm cho mình một bến đỗ để hướng đến, một 
ước mơ để sống, một cuộc đời ý nghĩa để làm.

Cứ ngỡ Cuộc đời mình đã có Mục tiêu

Câu hỏi lớn nhất trong đời người là: “Mình sống để 
làm gì?”. Con người nhất thiết phải trả lời được câu hỏi 
này, vì nó chỉ ra mục đích cho đời sống. Diderot đã nói: 
“Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì cả. 
Anh cũng không làm được điều gì vĩ đại nếu mục đích của 
anh tầm thường”. Khi có mục đích sống, cuộc sống sẽ có 
một ý nghĩa rõ ràng, từ đó mới vẽ nên một hướng đi rõ 
ràng. Nếu không biết sống để làm gì thì cuộc sống rơi vào 

cáo mà Noo Phước Thịnh đã được anh Tuấn Khanh 
phát hiện và Noo bước ngoặt sang nghề ca sĩ, nhờ «làm 
thêm» bằng công việc phụ bếp cho một nhà hàng tại 
Hong Kong năm 13 tuổi mà ẩm thực thế giới có Yan Can 
Cook ngày nay... Cũng nhờ những lần tình cờ tương tự 
như thế mà biết bao doanh nhân, nhà giáo, nhà khoa 
học, chính trị gia, diễn giả, chuyên viên... đã phát hiện ra 
khả năng của mình và «bén duyên với nghề».

Bài tập của bạn: Hãy liệt kê tất cả những hoạt động 
nào bạn có thể tham gia:

+ Ở trường ?

+ Tại nhà ?

+ Ngoài xã hội (các nhà văn hóa, trung tâm kỹ năng 
sống, các lớp năng khiếu, các câu lạc bộ, những tổ chức 
đoàn thể...)?

 Đừng từ chối những cơ hội để bạn thử sức mình 
như: những cuộc thi trong lớp, những hoạt động ngoại 
khóa trong trường, một cuộc thi trên báo, một mùa hè đi 
làm tình nguyện... Tham gia càng nhiều hoạt động, bạn 
sẽ càng hiểu mình hơn.

Các que diêm “tiềm năng” sẽ không bao giờ bùng cháy 

nếu như bạn chưa một lần mang nó ra khỏi hộp và “cọ 
xát”

Hãy tưởng tượng bản thân bạn là một hộp diêm với 
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bế tắc, chán chường và nhạt nhẽo.

Nhiều người có thể lập kế hoạch tổ chức một sự kiện, 
lập kế hoạch phát triển cho một công ty, nhưng cuộc đời 
của chính họ thì chưa bao giờ họ lập kế hoạch. Còn bạn?

Thế nào là một Mục tiêu tốt
Bài tập 1. Bạn dành 2 phút để nghĩ xem, một mục 

tiêu tốt có gì tương tự với hình ảnh một con diều?

Đáp án:

Con diều phải luôn ở trên cao, tức mục tiêu của bạn 
phải đầy kích thích, đầy tham vọng.

Tuy nhiên, nó phải nối với mặt đất bằng một sợi dây. 
Nghĩa là mục tiêu phải hiện thực, phải khả thi, bạn phải 
điều khiển được nó và có thể thực hiện được nó.

Một điều quan trọng nữa là: bạn muốn diều bay thì 
phải chọn nơi có gió! Mục tiêu của bạn phải đúng sở 
trường, ước mơ của bạn phải được đặt trên những mảnh 
đất phù hợp để có thể nảy nở sinh sôi.

Thành công nghĩa là giàu có - Một suy nghĩ sai 
lầm

Ngày nay, sự giàu có là mục tiêu của đại đa số mọi 
người. Thực chất đó chỉ là phương tiện để làm điều 
chúng ta muốn. Vì vậy có nhiều người sống vì tiền và 
cuối cùng cũng chết trên đống tiền ấy. Họ đã nhầm giữa 
mục đích và phương tiện. Thật ra, giàu có chỉ là 1 trong 
10 loại thành đạt khác nhau mà thôi.

1. Thành công về vật chất – giàu có, tiền bạc, nhà 
cửa, xe cộ…

2. Thành công về tình cảm – sống trong sự yêu 
mến của mọi người, tìm ra “một nửa” thật sự 
của mình.

3. Thành công về gia đình – báo hiếu cha mẹ, hy 
sinh cho con cái thành đạt.

4. Thành công về trí tuệ - hiểu biết, thông thái, 
sâu sắc.

5. Thành công về tinh thần – sống thoải mái, 
thong dong, không lo nghĩ.

6. Thành công về thể chất – sống lâu, sức khỏe, 
sinh lực, không bệnh tật.

7. Thành công về ngoại hình – sắc đẹp, thu hút.

8. Thành công về tầm ảnh hưởng – tác động đến 
nhiều người khác, quyền lực lớn.

9. Thành công về tiếng tăm – nổi tiếng, nhiều 
người hâm mộ.

10. Thành công về sở thích cá nhân – đạt được 
đam mê, thú vui riêng.

Bài tập 2. Hãy dành thời gian để nghiêm túc trả 
lời những câu hỏi sau đây:

1.  Ba điều nào mình muốn đạt được hơn cả?

2. Tại sao chúng lại quan trọng đến thế?

3. Trong đó, mình muốn giải quyết điều nào trước 
nhất và tại sao?
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Bài tập 3. Hãy tìm đường đi sao cho chỉ trong 
vòng 3 giây bạn có thể đi từ điểm xuất phát của mê 
cung đến căn nhà ở điểm cuối cùng?

Tấm bản đồ của bạn?

ĐÁP ÁN: Đi vòng ngoài rìa mê cung

Bài học: Để đến được đích, có rất nhiều đường đi. 
Nếu nhắm mắt mà đi thì cuối cùng sẽ chết kiệt sức trong 
sự phức tạp của muôn ngàn ngã rẽ trong cuộc đời này. 
Đã từng có rất nhiều học sinh “chọn nhầm nghề”, nhiều 
sinh viên bỏ trường, nhiều người đi làm bỏ việc, cả đời 
lang thang hết công ty này đến xí nghiệp kia. Đó là những 
số phận “để mặc cho dòng đời xô đẩy”.

Vì vậy, muốn đi cho tốt, phải có kế hoạch để định 
hướng, đó chính là chiếc bản đồ để bạn khỏi đi lạc trong 
mê cung.

7 cách làm một kế hoạch tốt

1. Viết ra giấy. Một số cuộc điều tra đã chỉ ra rằng 
những ai lúc còn trẻ viết ước mơ của mình ra giấy đã 
thành công gấp đôi những người chỉ để nó trong đầu.

2. Tìm ý tưởng chủ đạo nhằm thực hiện được ước 
mơ của bạn. Cũng như tìm ra lối đi tắt trên mê cung trên, 
ý tưởng này phải là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất.

3. Từng bước nhỏ. Trèo thang phải leo từng bậc. 
Chia nhỏ mục tiêu của bạn ra.

4. Kế hoạch chi tiết. Bước đi đầu tiên là gì, những 
bước kế tiếp là gì, các mốc thời gian cho mỗi bước, cách 
thực hiện sao cho khả thi. Kế hoạch càng chi tiết, khả 
năng thành công càng cao.

5. Nghiên cứu thần tượng. Hãy nghiên cứu cuộc đời 
của những người thành đạt trong lĩnh vực mà bạn muốn 
để hiểu họ đã làm thế nào.

6. Tìm người cố vấn. Hãy tìm cho ra bằng được ít 
nhất 3 người quan trọng nhất sẵn sàng tư vấn và “chống 
lưng” cho kế hoạch của bạn. Không ai có thể tự mình làm 
tất cả, và bạn cũng vậy.

7. Đề ra phần thưởng. Ở mỗi mốc mục tiêu, hãy đề 
ra phần thưởng để tự kích thích bản thân mình.

Bài tập 4. Hãy tìm cho mình một nơi yên tĩnh để suy 
nghĩ cách thực hiện 3 điều mà bạn muốn nhất (kết 
quả của bài tập kì trước). Nhớ mang theo giấy và viết.

Cảnh báo: 7 rào cản đang chờ đợi bạn

1. Đặt mục tiêu quá cao. Nên tìm hiểu tiềm năng của 
chính mình trước khi đặt mục tiêu.

2. Hấp tấp. Đừng nóng vội, những người thành công 
thường phải tốn một khoản thời gian dài.

3. Không thoát ra được những thói quen cũ để 
thực hiện kế hoạch mới. 
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4. Lười. “Trên bước đường thành công không có dấu 
chân của kẻ lười biếng”. Chần chừ chính là kẻ cắp thời 
gian siêu nhất. Đã đến lúc để bạn đứng lên, đừng làm nô 
lệ của chính mình.

5. Nhút nhát. Bạn cứ đi từng bước nhỏ, bước lên 
từng chút một. Ai tập lái xe cũng sợ bị té cả mà!

6. Tự mãn. Bạn nên nhớ khi đang “leo núi” mà dừng 
lại thì sẽ tuột dốc thê thảm đấy.

7. Nản chí. Không ai là không thất bại. Hãy xem mỗi 
lần thất bại là một lần loại được một lối đi không phù hợp. 
Thất bại không có nghĩa là hết cách mà nghĩa là bạn phải 
tìm cách khác.

Không có bất hạnh nào bằng sống mà không biết 
mình sống để làm gì. Mỗi người chúng ta đều chỉ có một 
cuộc đời, mà cuộc đời thì có bao lâu… Đừng đốt tuổi trẻ 
vào những tháng năm sống hoài sống phí. Đã đến lúc để 
chúng ta đứng lên tìm một điều ý nghĩa cho mình!

BƯỚC 3: CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP
Chọn nghề quan trọng như chọn bạn đời, bởi nó sẽ 

góp phần quyết định vào sự thành công và tạo nên hạnh 
phúc mỗi ngày cho mỗi con người. Thế nhưng, một trong 
những nỗi khổ của học sinh là nhỡ “kết hôn” với nghề mà 
mình không yêu thích và phù hợp.

Lạc đường 
Khi giảng dạy tại các trường đại học, tôi thường làm một 

cuộc khảo sát nho nhỏ: “Nếu có cơ hội lần 2, anh chị nào 
đang ngồi đây quyết định sẽ chọn lại ngành học cho mình?”. 
Kết quả vô cùng bất ngờ: 60 – 70% giơ tay nhanh chóng. 
Có thể độ tin cậy không hoàn toàn, nhưng đó đáng để thừa 
nhận rằng, đó là một thực trạng gây sốc.

Khi điều tra lý do cụ thể, 2 lý do phổ biến nhất là:

- Học xong em mới thấy ngành này không giống em 
hình dung như hồi trước (tìm hiểu không kỹ). 

- Vì em thi theo bắt buộc của gia đình. Ba em bắt học 

ngành này để tốt nghiệp ba đưa vào công ty của ba, mẹ 
muốn em học ngành này để sau này giàu có. 

Giờ thì “đã phóng lao nên phải theo lao”, các em 
tự ép mình học ngành mà mình không hứng thú, cũng 
chẳng phù hợp. Cuối cùng, các em cố học cho có, cố 
thi cho ra trường.

Tam giác chọn nghề
Muốn có một nghề nghiệp hợp lý nhất, phải thỏa 

mãn cả 3 đỉnh của tam giác chọn nghề. Đừng chọn chỉ 
vì một tiêu chí duy nhất: cơ hội nghề nghiệp mà không 
tính đến những yếu tố quan trọng khác.

Đỉnh thứ nhất mang tên Đam Mê. Ta yêu anh chàng 
lớp trưởng nhưng lại phải kết hôn với anh chàng ở lớp 
kế bên không thể nào hạnh phúc. Muốn sống chung trọn 
đời với nghề nghiệp ấy, muốn có động lực để rèn luyện 
chuyên môn thì phải có sự yêu thích, có động cơ. 

Đỉnh thứ hai mang tên Năng Lực. Đó chính là năng 
khiếu. Chọn cho mình một ngành nghề cũng là chọn 
một môi trường sống cho những tiềm năng. Nếu lạc đà, 
phải tìm ra sa mạc. Nếu là cá, phải chọn nước. Nếu là 
chim, phải sống ở bầu trời. Nghề nghiệp phải hợp với 
tiềm năng của bản thân. Tuy nhiên, năng lực không chỉ 
là năng khiếu, mà còn là khả năng đầu vào. Năng lực 
còn là khả năng tài chính. 
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Đỉnh thứ ba là cơ hội nghề nghiệp. Đầu tiên là cơ 
hội việc làm hoặc tự tạo việc làm. Những ngành nghề xã 
hội cần lao động sẽ có nhiều cơ hội tìm việc. Tuy nhiên, 
những ngành ấy cũng sẽ có ùn ùn thí sinh thi vào. Một 
cái chậu có 10 con cá và một cái chậu có 2 con cá, hãy 
chọn lựa một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, đây không 
phải yếu tố tiên quyết, vì thực ra, dù không phải ngành 
“hot”, nhưng nếu thật sự giỏi, các em vẫn có thể thành 
đạt. Cơ hội nghề nghiệp còn là cơ hội thực hiện ước mơ 
trong đời qua nghề nghiệp đó.

Cuộc chiến Ngành nghề với Phụ huynh 
Trong xã hội, rất nhiều trường hợp học sinh đau khổ 

vì những chỉ thị một chiều từ phụ huynh. Một bạn trẻ đã 
27 tuổi, ngày xưa đam mê ngành công nghệ thông tin. 
Tuy nhiên, cha mẹ của bạn đều làm tại trung tâm y tế 
và buộc cậu phải học theo ngành y để ba mẹ sắp xếp 
chỗ làm. Đấu tranh mãi không được, cuối cùng cậu đành 
chiều theo ý gia đình. Vật vã mấy năm mới tốt nghiệp ra 
trường với tấm bằng trung bình, anh chàng chán nản 
không muốn đi làm ở cơ quan của cha mẹ, ở nhà suốt 
ngày chơi game, lướt net. 

Một em học sinh lớp 12 đã viết thư tâm sự: “Ba mẹ 
em vốn đi đâu cũng nói rằng sẽ cho em học quản trị kinh 
doanh. Nhưng ba mẹ lại không để ý là em chả hề thích 
ngành ấy tí ti nào, em chỉ thích học ngành sư phạm Văn, trở 
thành một người giáo viên đứng lớp.

Nhiều lần em cũng đã chủ động thăm dò xem ý định 
của ba mẹ thế nào. Ấy vậy mà mẫu số chung của ba mẹ 
luôn là: Ông bà ta dạy: Phi thương bất phú. Đi buôn mới 
giàu, suốt ngày gõ đầu trẻ thì tiền có văng ra không?

Em xin ba mẹ cho thi một lúc cả hai ngành Quản Trị 
Kinh Doanh và Sư phạm, mẹ bảo làm vậy sẽ bị phân 
tán thời gian và phí công sức. Ngay sau đó tất cả các 
sách tham khảo cũng như tài liệu về khối C của em cũng 

bỗng dưng biến mất. Ba bảo: “Nếu năm nay thi tốt nghiệp 
không có môn Sử Địa thì sách vở của con mấy môn này 
sẽ biến mất ngay lập tức. Ba mẹ còn thống nhất ngày hôm 
thi khối C sẽ cùng nhau ở nhà đóng cửa để em không tới 
được trường thi. Áp lực từ phía ba mẹ còn khủng khiếp 
hơn là việc thi cử. Em phải làm sao đây?!”

Cha mẹ nên làm gì
Trong mắt chúng ta, con cái luôn bé nhỏ, khờ dại và 

nông cạn. Tuy nhiên, những chuyện cả đời thế này, cha 
mẹ nên trao quyền quyết định cho con cái và chúng sẽ 
phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bởi đôi 
khi, chúng ta có tầm nhìn về cơ hội việc làm, nhưng chính 
đứa trẻ sẽ biết được chúng yêu thích cái gì, phù hợp với 
cái gì.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên bỏ rơi con cái trong giai 
đoạn quyết định này, mà nên là những nhà tư vấn cho con, 
chỉ cho chúng thấy con đường nào sáng, con đường nào tối, 
để chúng có thêm thông tin mà ra quyết định. 

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, đừng để con 
mình nằm trong số sinh viên đi lạc đang ngồi trên giảng 
đường đại học. Rồi từ đó tạo ra những con người thiếu 
lửa, tạo nên một xã hội thiếu lửa. Để làm được điều đó, 
cha mẹ phải là người đồng hành, chứ không quyết định 
thay.

Bí kíp cho con
Trong trường hợp cha mẹ ép buộc chúng ta thi một 

ngành nào đó, ta không nên nóng vội mà cần phải suy 
nghĩ 3 bước sau:

1. Ba mẹ sống lâu hơn mình, cũng khá hiểu mình. 
Hãy xem lời ba mẹ khuyên có lý hay không? Nếu có lý, và 
ngành của ba mẹ gợi ý cũng phù hợp, mình cũng có chút 
hứng thú thì mình nên tôn trọng ý kiến ba mẹ. Đôi khi nếu 
ngành ấy thật sự hợp thì tình cảm có thể nảy sinh sau.

2. Nếu bạn không muốn chọn ngành ba mẹ chỉ định, 
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bạn muốn theo đuổi con đường của mình. Nhưng ba mẹ 
kiên quyết không cho, bạn nên suy nghĩ những phương 
án dung hòa. Chẳng hạn, bạn thích dược, ba mẹ muốn 
bạn học kinh doanh, bạn có thể làm trình dược viên, kinh 
doanh thuốc…

3. Nếu gợi ý của ba mẹ hoàn toàn không phù hợp với 
năng khiếu của bạn, bạn cũng rất không yêu thích ngành 
này. Song song đó, bạn thấy ý nghĩa của cuộc sống ở một 
ngành nghề khác và bạn đã tìm hiểu rất kỹ và chắc chắn 
điều đó, bạn nên tìm cách thuyết phục ba mẹ.

Cách 1: Thuyết phục bằng lý

Muốn chữa bệnh thì phải bắt đúng nguyên nhân. Hãy 
tìm ra lý do vì sao ba, mẹ và người yêu muốn em theo 
những ngành ấy. Nắm được nguyên nhân, em hãy thuyết 
phục bằng các luận cứ chắc chắn.

Ví dụ: Ba muốn em học quản trị kinh doanh để tiếp 
quản công ty gia đình, mẹ muốn em học y để cả nhà 
được nhờ. Em có thể tâm sự: “Ba ơi, con không có óc 
kinh doanh. Nếu làm công việc mà con không hợp, không 
những không giúp công ty không phát triển mà còn làm 
cho công ty mình phá sản, thậm chí nợ nần.

Mẹ ơi, con không thích làm bác sĩ. Tính con không 
cẩn thận, trí nhớ kém, lại sợ máu và sợ bẩn. Lỡ sơ suất 
làm chết một mạng người, con sẽ ân hận suốt đời.

Ngành báo chí con thích, con cũng viết thử vài bài 
cộng tác rồi. Anh phóng viên con chú Năm đọc xong bảo 
con cũng có năng khiếu. Con thấy con hợp với ngành 
này.”

Cách 2: Thuyết phục bằng tình. 

Bạn không thể nào sưởi ấm người khác nếu không 
phải là cái lò sưởi. Bạn phải thật sự tin tưởng vào quyết 
định của mình, thể hiện một cách mãnh liệt khao khát 
của bản thân. Chính ngọn lửa trong lòng bạn cũng sẽ 
khiến ba mẹ phải lắng nghe nghiêm túc.

Cách 3: Tìm kiếm đồng minh

Ngoài ra, anh chị trong nhà, cô dì ông bà, thậm chí 
giáo viên chủ nhiệm sẽ là một đồng minh có tiếng nói 
nặng ký. Đặc biệt, hãy nhờ một người đang làm trong 
nghề ấy, thẩm định giúp bạn sự tương thích với nghề để 
trở thành đồng minh giúp bạn thuyết phục ba mẹ thành 
công.

Trắc Nghiệm Chọn Nghề & Trắc Nghiệm Trí Tuệ Trên 

Website:  www.stu.edu.vn   
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PHẦN 3

CHUẨN BỊ MÙA THI
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Nhiều sĩ tử “tiếc hùi hụi” khi bài thi không như 
mong muốn chỉ vì bất ổn tâm lí. Làm sao để khắc 

phục đây?

• Không học quá nhiều trước ngày thi

Nhiều thí sinh vì lo sợ mình quên bài nên kì thi càng 
cận kề lại càng cố gắng nhồi nhét kiến thức. Nhưng kiến 
thức là cả một quá trình dài ôn luyện, đã được bạn tích 
lũy trong suốt cả năm học và thời gian chuẩn bị thi tốt 
nghiệp. Nếu bạn đã chuẩn bị thật tốt thì không cần phải 
quá lo lắng. Thí sinh nên để đầu óc thoải mái và nghỉ ngơi 
một vài ngày trước khi kì thi “vượt vũ môn”, như vậy sẽ 
hiệu quả hơn nhiều so với việc bạn cứ “cắm đầu cắm cổ” 
vào học mà chẳng để ý đến sức khỏe. Thậm chí, học một 
cách ôm đồm, không khoa học sẽ khiến thí sinh bị loãng 
kiến thức, hoảng loạn khi chỉ nhớ lẩn quẩn những kiến 
thức mới đọc mà quên mất những phần trước đó.

Nếu đến ngày thi mà trong đầu bạn vẫn còn “trống 
rỗng” thì chỉ còn cách học kĩ những kiến thức căn bản, 
vừa sức. Như vậy cũng giúp bạn tìm được kha khá điểm 
trong kì thi rồi đấy.

• Không thức khuya và tự gây áp lực cho mình

Ngày thi càng cận kề thí sinh càng cảm thấy lo lắng, 
nhiều bạn đã chọn cách thức cả đêm để “luyện” mà không 
hề… chợp mắt. Trong khi sức đề kháng yếu, đầu óc cứ 

mơ màng bạn sẽ không thể nhớ hết được bài vở, nhiều 
khi còn xảy ra tình trạng “râu ông này cắm cằm bà kia”.

Vì vậy, thí sinh phải tranh thủ ngủ sớm để lấy sức 
cho một ngày thi dài hôm sau. Ăn uống đầy đủ chất cũng 
là cách để bạn lấy lại tinh thần. Nếu thí sinh quá căng 
thẳng thì nên nói chuyện với bạn bè, anh chị hoặc người 
thân trong gia đình. Cảm giác được chia sẻ và động 
viên sẽ khiến thí sinh thoải mái hơn để bước vào vũ 
môn quan.

• Đi chơi và thư giãn

Chọn một địa điểm gần nhà đi uống nước, đi dạo và 
“tám” với bạn bè là giải pháp tốt nhất cho thí sinh giảm 
bớt căng thẳng và lấy lại tự tin, thoải mái để bước vào kì 
thi. Nếu không muốn ra ngoài, bạn cũng có thể xả stress 
bằng cách xem phim, nghe nhạc, chơi game… miễn là 
thí sinh luôn cảm thấy thoải mái nhất.

Tuy nhiên, thí sinh nên hạn chế việc ăn uống tại các 
quán xá ngoài vỉa hè quá nhiều vì lỡ “có vấn đề” với bao 
tử thì… nguy to đấy. Thí sinh cũng không nên đi chơi 
xa để đề phòng bất trắc xảy ra khiến thí sinh không thể 
tham dự kì thi được.

Đừng để mình rơi vào trạng thái bất ổn trước bất cứ 
kì thi nào teen nhé, vì như thế thì làm sao hoàn thành bài 
thi tốt nhất được đúng không nào?

ỔN ĐỊNH TÂM LÝ MÙA THI
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BÍ QUYẾT ĂN UỐNG
      CHO SĨ TỬ MÙA THI

Xin chào các sĩ tử của mùa thi cùng các bậc phụ 
huynh thân mến!

Trên con đường học vấn, chúng ta phải trải qua 
biết bao nhiêu là kỳ thi lớn nhỏ với lo toan vất vả 

khôn lường. Cứ mỗi lần như thế mình lại rút ra những 
kinh nghiệm nho nhỏ cho lần sau. Và bây giờ là thời khắc 
khá quan trọng trong khúc cua của việc định hướng nghề 
nghiệp tương lai cho những đứa con yêu dấu của mình, 
cho mầm non của gia đình, của đất nước.

Các em học sinh ơi, với tâm trạng là:
Mùa hạ cuối đầy luyến tiếc

Tiếc nuối của thời mực tím... sắp qua
Thời của trò phá phách ngày xưa

Thầy cô nhắc nhở sớm trưa học đường

..................................

Ta đang đứng trước cổng các trường đại học mơ 
ước cùng chướng ngại vật là “mùa thi”, vậy:

Dinh dưỡng cùng với mùa thi
Sĩ tử thành đạt điểm thi đẹp trường

Tương lai bằng chính sức mình
Dinh dưỡng  - tầm đạo – nghĩa tình

                                               thầy cô

Sĩ tử cùng quí phụ huynh thân mến, từng là mẹ của 
một thí sinh, hiện là giảng viên ngành công nghệ thực 
phẩm. Tôi xin chia sẻ chút kinh nghiệm nho nhỏ của bản 
thân, mong rằng sẽ giúp ích phần nào cùng mọi người 
nhé.

Mùa thi đang đến gần, việc học thi của con cái chính 

là mối lo của các bậc phụ huynh mình, vì thế con lo một 
cha mẹ còn lo hơn mười. Làm thế nào để giúp cho con có 
một trí óc minh mẫn khỏe mạnh để vượt qua những kỳ thi 
luôn là nỗi trăn trở ngày đêm.

Vậy làm thế nào để cho các em học sinh học và thi 
đạt kết quả cao nhất???!!!

6 Bí quyết cho Mùa thi
Dưới đây là 6 “bảo bối: được tham khảo từ các tài liệu 

khoa học về phương pháp học tập và ôn thi sao cho “ học 
ít, nhớ lâu, thi dễ đậu”

1. Học tập
2. Ôn thi
3. Thư giãn
4. Ăn uống
5. Chống stress
6. Cha mẹ hỗ trợ con ôn thi

ThS. Bùi Thị Minh Thủy
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Ta cùng phân tích từng bảo bối nhé.

Bí quyết 1: Học tập:
Làm thế nào để “học ít, nhớ lâu”? nghe hấp dẫn quá, 

chỉ cần chúng ta hiểu là thực hiện được ngay mà. Vì, có 
câu nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” thế nên khi nhìn 
vào vở ghi bài giảng của các thầy cô mà có những phần 
gạch xanh xanh, đo đỏ những phần quan trọng là đập 
ngay vào mắt khiến ta nhớ lâu hơn – “trăm nghe không 
bằng một thấy – rồi trăm thấy không bằng một viết”. Đó 
là ta có quyển sổ tóm tắt ghi lại những ý chính. Khi cần 
thì mình chỉ cần nhớ ý chính rồi từ đó phát triển thêm chi 
tiết là đủ rồi. 

Bí quyết 2. Ôn thi:
Khi ôn thi làm sao cho nhanh và nhớ lâu? Các em chú 

ý hai điều này nhé: 
- Tập đọc nhanh.
- Không nên học thuộc lòng.
Chắc các thầy cô của các em đã dặn kỹ và luyện tập 

cho các em rồi nhỉ.

Bí quyết 3. Thư giãn:
Khi não đã bão hòa thì đừng nên nhồi nhét tội nghiệp 

nó mà hãy thư giãn, nghỉ ngơi cho hợp lý như tập thể dục, 
nghe nhạc êm dịu, ngắm cây cảnh, ...

Quan trọng hơn là các em hãy tạo ra niềm vui trong 
việc học thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và hứng thú hơn 
và kết quả thật không ngờ là rất dễ nhớ mà lại lâu quên đó.

Bí quyết 4. Ăn uống:
Ông bà ta xưa có câu: “có thực mới vực được đạo”, “ăn 

vóc, học hay” vậy ăn “vóc” là ăn gì? Để cho học “hay” dẫn 
đến thi dễ đậu?

Sĩ tử thì gấp rút ôn bài, phụ huynh chạy đôn chạy đáo 
tìm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất để bồi bổ cho 
con sớm hôm. Thật tội nghiệp cho bộ não của sĩ tử phải 

hoạt động căng thẳng suốt ngày đêm. Vậy thức ăn nào 
giải độc cho não, giúp tạo lập chất dẫn truyền thần kinh 
sẽ góp phần làm tăng trí nhớ, dễ tiếp thu bài và ít mệt óc. 
Ăn thế nào cho đủ: đừng quá thừa gây mệt mỏi, đừng 
quá thiếu lại càng yếu sức hơn.

10 Nguyên tắc nạp năng lượng cho Mùa thi
 Nguyên tắc 1. Đảm bảo đủ năng lượng và đủ bốn nhóm 
thực phẩm có ưu tiên sữa

Bốn nhóm thực phẩm là:
-  Nhóm lương thực
-  Nhóm giàu chất đạm
-  Nhóm giàu chất béo
-  Nhóm rau quả

Chất đạm (protein) là một trong những thành phần 
chất tạo ra bộ não. Vì vậy, bạn nhớ ưu tiên cho protein 
động vật nhé như: thịt gia súc, trứng các loại (ưu tiên 
lòng đỏ), óc heo, cá, giá đậu nành.

Chất béo (lipid) cholin là chất đảm bảo cho hoạt 
động của não vì vậy nên chọn cá biển nhiều chất béo 
omega-3 (cá thu, basa) dầu mè, dầu đậu nành cũng khá 
tốt.

Chất đường (glucid) “não là tên tham ăn đường” để 
sinh năng lượng cho não tích cực hoạt động, do đó nên 
chọn đường từ các loại quả hoặc ngũ cốc là nhất nhé.

Vitamin các loại tuy liều lượng nhỏ nhưng tác dụng 
lớn lắm phải không quí vị. Thế ta nên ưu tiên cho loại 
nào nhỉ:

-  Vitamin C tăng sức đề kháng: có trong tất cả các 
loại rau quả tươi.

- Vitamin A đặc biệt tốt cho đôi mắt đang phải làm 
việc suốt ngày đêm: trong cà rốt, cà chua, bí đỏ,...  

- Vitamin E Chống oxy hóa, tốt cho da: có trong giá 
của các loại đậu, rau cần, cải bó xôi,...
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Nguyên tắc 2. Không thay đổi, xáo trộn quá nhiều cách 
ăn uống đã quen thuộc hàng ngày

Nếu cứ ăn theo chế độ của người khác tốt khi áp 
dụng vào mình chắc gì là tốt. Vì vậy, khi chọn và chế biến 
thức ăn không nên thay đổi khẩu vị nhiều. Cứ từ từ kẻo 
dạ dày phản đối, hay tào tháo tới thăm thì thật là phiền.

Nguyên tắc 3. Đảm bảo 3 bữa chính, có thể thêm 2 – 3 
bữa phụ

Mọi người đều đã biết bữa sáng rất quan trọng. Do 
đó, không được bỏ bữa với bất cứ lý do nào nhé các sĩ 
tử của tôi. Vậy ăn gì trong 3 bữa chính?

Sáng nên ăn xôi các loại nhất là xôi mặn, nếu muốn 
nhẹ bụng thì ăn các: loại cháo gà, tim gan, bún bò giò heo, 
thêm ly sữa nhỉ.

Trưa, chiều cần ăn đủ các thành phần thuộc cơ cấu 
bữa ăn bình thường của người Việt Nam, nhưng nên 
nhớ bữa chiều tối ít ăn món chiên xào hơn bữa trưa.

Nước chấm tốt nhất là nước mắm có hàm lượng đạm 
cao, hạn chế ăn xì dầu.

Các bữa phụ nên ăn vào lúc 10 giờ, 14 giờ, 20 giờ 
trước khi đi ngủ bằng sữa, các loại chè hạt sen, chè mè 
đen hoặc cháo tim gan, cháo gà để không ảnh hưởng 
đến giấc ngủ sinh lý nhé.

Nguyên tắc 4.  Phải đa dạng hóa bữa ăn

Để hợp khẩu vị và tránh nhàm chán trong thực đơn 
hàng ngày, đồng thời cung cấp đủ các thành phần dinh 
dưỡng.

Nguyên tắc 5. Bảo đảm ăn đúng giờ

Ăn ngủ nên đúng giờ, nên ăn thức ăn nóng sốt nhé. 
Nếu ăn nguội coi chừng vi sinh vật tấn công trước mình 
đó. Sĩ tử mình khi ăn thường ăn lùa lùa cho lẹ - thật tội 
nghiệp cho cái bao tử nhỉ. Nên nhớ lời ông bà ta dạy 
“nhai kỹ no lâu ...”

Nguyên tắc 6. Các thức ăn nên tránh

Không nên ăn những loại thức ăn mà não không thích 
trong thời gian này nhé. Đó là các loại thực phẩm có chứa 
nhiều chất bảo quản như xúc xích, lạp xưởng, thịt quay, 
nướng có bám mỡ cháy, thức ăn nhiều muối mặn, bánh, 
kẹo, nước uống có cồn, các chất kích thích. Nếu lỡ nghiền 
loại nào kể trên thì thì chờ thi xong hãy gặp lại nha.

Nguyên tắc 7. Đảm bảo uống đủ nước

Mỗi ngày cần 1,5 đến 2 lít nước (ngoài món canh có 
trong bữa ăn). Nên uống nước ấm hoặc sinh tố không 
nên uống nước ngọt nha, mặc dù những chai nước ngọt 
với đủ màu sắc và mùi thơm hấp dẫn. 

Nguyên tắc 8. Đảm bảo giấc ngủ sinh lý: 

Nên ngủ trưa từ 30 – 60 phút. Ngủ đêm tối thiểu 6 
tiếng (22 – 5 giờ). Hãy nghe theo đồng hồ sinh học của 
mình các em ơi. Để có giấc ngủ ngon không nên uống 
loại có chất kích thích như cafein, cồn như: cà phê đặc, 
pepsi, bia rượu.

Nguyên tắc 9. Đảm bảo môi trường tốt

Thí sinh cần được sống trong môi trường gia đình hòa 
thuận, đầy thông cảm và ưu tiên thời gian, không gian cho 
học tập. 

Nguyên tắc 10. Thư giãn

Để có một trí nhớ tốt, não cần được nuôi dưỡng đầy 
đủ. Từ xa xưa người ta đã tìm ra vị dược liệu Bạch Quả 
có tác dụng cải thiện tuần hoàn não, làm tăng lưu lượng 
máu do đó cung cấp năng lượng cho não hoạt động bền 
bỉ, dẻo dai hơn.

Bí quyết 5. Chống stress

Stress là tình trạng phổ biến khi học thi và nó sẽ ảnh 
hưởng đến kết quả ôn thi. Vậy làm sao tránh được? Hẳn 
các sĩ tử của chúng ta đều đã được khuyên rằng có hai 
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cách đơn giản nhất là: giữ giấc ngủ (không dùng chất kích 
thích, không dùng thuốc an thần) và tránh mệt mắt (ánh 
sáng đèn khoảng 60W).

Bí quyết 6. Cha mẹ hỗ trợ con ôn bài

Thời gian này học sinh dễ bị tổn thương tâm lý nên rất 
cần sự quan tâm giúp đỡ của cha mẹ để vơi đi những lo 
lắng áp lực từ nhiều phía.

Hỡi các sĩ tử cùng phụ huynh thân mến. Chuyện ăn 
uống bắt đầu từ khi con người được sinh ra cho tới khi về 
với đất mẹ. Thế mà có một số người vẫn mắc phải một số 
sai lầm trong việc ăn kiêng như sau:

Thế mà đây đó vẫn còn
Bao nhiêu sĩ tử mỏi mòn kiêng khem

Kiêng nhiều sức khỏe hom hem
Nhận đề hoa mắt chỉ thèm đồ ăn

Ngồi thi thấy cực tấm thân
Giá như lúc trước chẳng cần kiêng chi

Thì nay sức khỏe “Trương Phi”
Làm bài thoăn thoắt, điểm thi ngất trời

- Kiêng ăn trứng vì sợ O điểm

- Kiêng ăn bí sợ bị bí rị không làm bài được
- Kiêng ăn lạc sợ bị lạc đề
- Kiêng ăn chuối vì sợ trượt vỏ chuối
- Ăn nhiều óc cho bổ não
- Dùng thuốc bổ não
- Ăn chay cho trọn lời nguyền

................................................................
Ôi! Chuyện thi cử, sức khỏe còn biết bao nhiêu điều 

chưa nói. Trong khuôn khổ có hạn, tôi xin chia sẻ tới các 
sĩ tử cùng các bậc phụ huynh vài điều nho nhỏ rất quen 
quen. Biết rồi mà cứ nói mãi!. 

Hãy nhớ 6 bí quyết và 10 nguyên tắc

Vậy tôi xin tạm ngắt dòng tâm sự ở đây. Điều cuối 
cùng tôi muốn nhắc lại là: hãy học, thi và ăn uống một 
cách khoa học nhất để vượt qua chính mình, con đường 
dẫn đến thành công.

Hẹn gặp lại trên giảng đường đại học!
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DINH DƯỠNG MÙA THI 

Sau 12 năm đèn sách, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và 
xét tuyển vào đại học - cao đẳng là kỳ thi quan trọng nhất của 
tất cả học sinh. Đó là bước ngoặc để các em mở một cánh 
cửa mới, một cơ hội mới cho cuộc đời của mình. Ở giai đoạn 
này không chỉ các em học sinh chạy nước rút, mà bậc phụ 
huynh cũng dồn những quan tâm nhất cho các em!

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh, 
tinh thần minh mẫn để có một kết quả học tập tốt nhất.

Muốn cơ thể phát triển khoẻ mạnh, con người cần cung 
cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng sau:

ThS. Trần Đình Nam - Giảng viên khoa CNTP

Giấc ngủ được xem là thần dược của 
trí não. Ngủ đủ giấc mỗi ngày sẽ giúp bộ 
não được thư giản và nghỉ ngơi, ghi nhớ sẽ 
tốt hơn và thu nhận kiến thức nhanh chóng 
hơn. Nên ngủ trước 10 giờ tối và thức dậy 
sớm học bài, vì buổi sáng là thời gian tiếp 
thu bài nhanh nhất.
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ThS. Trần Đình Nam - Giảng viên khoa CNTP

Nhóm bột - đường

Nhóm chất đạm

Nhóm chất béo

Nhóm vitamin và khoáng chất

NHÓM BỘT – ĐƯỜNG (GLUCID)

Giống như xe cần xăng, não bộ cần chất đường để 
tạo năng lượng hoạt động. Nên chọn những loại thực 
phẩm có dạng bột đường hấp thụ chậm để mức đường 
trong máu luôn ổn định và não sẽ được cung cấp năng 
lượng liên tục hoạt động.

Những loại thực phẩm có dạng đường bột hấp thu 
chậm như: gạo, khoai lang, khoai tây, bắp, bánh mì, các 
loại trái cây ít ngọt (sơ-ri, bưởi, táo…). Hạn chế các loại 
bánh kẹo ngọt, nước ngọt, trái cây ngọt…

NHÓM CHẤT ĐẠM (PROTID)

Chất đạm là nguyên liệu cơ bản nhất để xây dựng nên 
cơ thể, tham gia vào quá trình trao đổi chất, chức năng 
nội tiết, miễn dịch, tiêu hóa của cơ thể. Chất đạm còn 
chứa các loại axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Bữa ăn đầy đủ chất đạm sẽ giúp tỉnh táo, no lâu, và 
tâm trạng thoải mái.

Thịt, cá, trứng, sữa là những thực phẩm giàu chất 
đạm.

NHÓM CHẤT BÉO (LIPID)

Đây là nhóm chất quan trọng trong việc cấu tạo và 
phát triển tế bào não; giúp hấp thu các vitamin tan trong 
chất béo như vitamin A, D, E, K; là nguồn năng lượng dự 
trữ cho cơ thể.

Nên chọn những loại chất béo có thành phần Omega 
3 và Omega 6 vượt trội như: dầu cá, thịt gà, thuỷ sản, dầu 
thực vật (dầu đậu nành, dầu mè…), hạt hướng dương, 

hạt bí đỏ, đậu Hà Lan…

NHÓM VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT

Cơ thể cần trên 20 loại vitamin và 20 loại khoáng chất. 
Vào mùa thi, học sinh đặc biệt chú trọng các loại vitamin và 
khoáng chất sau:

Vitamin A: Tốt cho thị lực, có nhiều trong rau củ quả có 
màu đỏ, cam như: cà-rốt, cà chua, dưa hấu…

Vitamin B: Tốt cho hệ thần kinh, có nhiều trong ngũ cốc 
nguyên hạt.

Vitamin C: Giúp tỉnh táo và tăng cường sức đề kháng, có 
nhiều trong quả cam, chanh, dâu tây, bông cải…

Iod: Dù cơ thể cần một lượng rất nhỏ, nhưng thiếu Iod 
sẽ dẫn đến kém phát triển trí tuệ. Iod có nhiều trong hải sản. 
Nên sử dụng muối Iod.

Sắt: Thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu, gây mệt mỏi, hoa 
mắt, kém tập trung. Sắt có nhiều trong gan, thịt, trứng, rau 
xanh…

Và không quên uống nhiều nước.

SINH HOẠT HỢP LÝ

Ngoài việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng như trên, tạo thói 
quen sinh hoạt hợp lý cũng góp phần không nhỏ cho một tinh 
thần minh mẫn.

Do tâm lý căng thẳng, vào mùa thi, các em thường học 
liên tục kéo dài, điều này không tốt cho việc ghi nhớ và thu 
nhận kiến thức. Nên phân bổ thời gian học tập và nghỉ ngơi 
hợp lý trong ngày. Kết hợp với việc vận động thể thao sẽ giúp 
trí não thư giãn tốt.

Không nên sử dụng các chất kích thích như cà phê, trà… 
để giúp tỉnh táo.

Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia 
và tuyển sinh đại học.
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HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NĂM 2018 (dự kiến)

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

•	 Bậc đại học năm thứ nhất: Thu học phí theo học kỳ (một năm có hai học kỳ).  
 - Ngành Công nghệ Thực phẩm và Thiết kế Công nghiệp: 12.100.000 đồng/HK.
 - Ngành khác: 9.625.000 đồng/HK.

•	 Tăng học phí: Mỗi năm tăng trung bình 5% - 10% (tăng theo trượt giá).

•	 Trường có học bổng dành cho thí sinh đạt điểm cao và đăng ký đầu tiên.

Thí sinh có thể đặt câu hỏi tư vấn trực tuyến trên website www.stu.edu.vn

TUYỂN SINH 2018

Chỉ tiêu (dự kiến): 2.200 Đại học, 350 Cao đẳng Cao đẳng: 3 năm; Đại học: 4 năm

Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia

PA 1
60%

PA 2
40%

Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo
dục & Đào tạo hoặc nhà Trường quy định.

( )1 2 3 _ _ĐTXT UT KV UTM M M M M M= + + + +

( )1 2 3 _ _ĐTXT UT KV UTM M M M M M= + + + +

Công thức xét tuyển:

Thời gian xét tuyển: 
Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD & ĐT.

Thời gian xét tuyển: 
Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD & ĐT.

Hồ sơ xét tuyển:

- Xét tuyển đợt 1:  Thực hiện theo quy trình 
chung của Bộ GD & ĐT quy định.
- Xét tuyển đợt bổ sung: Tùy theo chỉ tiêu còn 
lại sau đợt 1 mà Hội đồng Tuyển sinh trường sẽ 
xem xét, quyết định và ra thông báo điều kiện 
xét tuyển bổ sung và công bố lịch xét tuyển.

PA 1: Phương án 1 PA 2: Phương án 2

Sử dụng kết quả học tập lớp 12

Công thức xét tuyển:

Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường 
ĐH Công Nghệ Sài Gòn;
- Bản sao học bạ THPT;
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương 
đương);
- Giấy chứng nhận ưu tiên khu vực và đối 
tượng trong tuyển sinh (nếu có);
-  02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, 
số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Thực hiện theo đề án tuyển sinh riêng của 
trường.

Điều kiện: ( )1 2 3 6.0
3

TB TB TBM M M+ +
≥ điểm đối với ĐH.

( )1 2 3 5.5
3

TB TB TBM M M+ +
≥ điểm đối với CĐ.

Các ký hiệu: XTM    : Điểm tổng dùng xét tuyển;

1TBM    ; 2TBM     và 3TBM     : Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn được sử dụng để xét tuyển.
_UT KVM          và              : Điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng._DTUTM 1M  ; 2M   và        : Điểm từng môn thi trong tổ hợp 3 môn thi được sử dụng để xét tuyển.3M

Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp, gởi qua đường bưu điện, hoặc đăng ký trực tuyến trên trang website của Bộ GD & ĐT và của trường.
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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Mọi chi tiết xin liên hệ: VĂN PHÒNG TUYỂN SINH 
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 38.505.520 (Số nội bộ 107, 115, 116) – Fax: (028) 38.506.595

Website : http://www.stu.edu.vn

Ghi chú (*): 
	¾ Tổ hợp 1, 1*  : Toán - Lý - Hóa
	¾ Tổ hợp 2       : Toán - Ngoại ngữ - Lý  
	¾ Tổ hợp 3       : Toán - Ngữ Văn - Ngoại ngữ 
	¾ Tổ hợp 4, 4*  : Toán - Ngoại ngữ - Hóa
	¾ Tổ hợp 5       : Toán - Hóa - Sinh học

	¾ Tổ hợp 6 : Ngữ Văn - Ngoại ngữ - Năng khiếu
	¾ Tổ hợp 7 : Toán - Ngoại ngữ- Sinh học
	¾ Tổ hợp 8 : Toán - Ngoại ngữ - Khoa học tự nhiên 
	¾ Tổ hợp 9 : Ngữ Văn - Ngoại ngữ - Khoa học xã hội

TT Ngành đào tạo
Mã ngành Tổ hợp  

xét tuyển 
năm 2017

Chỉ tiêu  
bậc Đại học  

(dự kiến)

Điểm  
trúng tuyển 

Đại học  
năm 2017Đại học Cao đẳng

1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 7510203 6510304 1, 2, 3, 8/4* 180 15 ,50

2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử 7510301 6510303 1, 2, 3, 8/4* 180 15,50

3 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 7510302 6510312 1, 2, 3, 8/4* 180 15,50

4 Công nghệ Thông tin (Tin học) 7480201 6480201 1, 2, 3, 4 350 17,75

5 Công nghệ Thực phẩm 7540101 6540103 1, 5, 7, 8/4* 350 15,50

6 Quản trị Kinh doanh - với các chuyên ngành: 7340101 6340114 1, 2, 3, 9/4* 600 16,75

- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp 16,75

- Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kế toán X X

- Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Tài chính X 16,75

- Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing X 16,75

7 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng 7510201 6510104 1, 2, 3, 8/4* 180 15,50

8
Thiết kế Công nghiệp - với các chuyên ngành: 7210402 6210402 2, 3, 6, 9/1* 180 15,50

- Thiết kế Công nghiệp chuyên ngành Tạo dáng Sản phẩm 15,50

- Thiết kế Công nghiệp chuyên ngành Đồ họa 15,50

- Thiết kế Công nghiệp chuyên ngành Thiết kế Thời trang 15,50

- Thiết kế Công nghiệp chuyên ngành Nội thất 15,50

- Các tổ hợp 8, 9 chỉ xét tuyển theo phương thức xét tuyển điểm kỳ thi THPT quốc gia.
- Các tổ hợp 1*, 4* chỉ xét tuyển theo phương thức xét điểm học bạ THPT.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
180 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 38505520
Fax: 028. 38506595
Website: www.stu.edu.vn
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