
Biến ước mơ thực tập tại nước ngoài thành hiện thực

Tác giả: Tuấn Thụy 
Ngày: 11/04/2017
Nguồn: http://www.tinmoitruong.vn/truong-hoc-xanh/bien-uoc-mo-thuc-tap-tai-nuoc-ngoai-
thanh-hien-thuc_66_50528_1.html

(Tin Môi Trường) - Việc ra nước ngoài thực tập là mơ ước của khá nhiều bạn trẻ nhưng
không phải cá nhân nào cũng dám nghĩ đến một ngày mình sẽ "xách ba lô và đi". Bên
cạnh những vấn đề thường gặp như phải xa người thân, sốc văn hóa... thì sự hạn chế về
kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như rào cản ngôn ngữ là trở ngại lớn khi các
bạn trẻ tham gia những chương trình thực tập quốc tế.

Giờ học kiểu Mỹ của sinh viên Y khoa Tân Tạo, với mô hình Giải phẫu Anatomage Table
hiện đại bậc thế giới. 

Giải quyết những điều đáng lo ngại trên,nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận, va
chạm, trải nghiệm thực tế trong môi trường quốc tế trước khi tốt nghiệp, Đại học Tân Tạo
thường xuyên có những chương trình đưa sinh viên các ngành sang Mỹ thực tập.
Đại học kiểu Mỹ đầu tiên tại Việt Nam
 
Trong những năm gần đây, việc chú trọng thực hành, va chạm thực tế thay vì nặng về lý
thuyết trong suốt thời gian theo học đại học đang là tiêu chí hàng đầu để sinh viên chọn
trường theo học bậc đại học ở Việt Nam.
 
Xu hướng chọn trường này có lẽ bắt nguồn từ thực trạng chung là khó tìm việc của các cử
nhân sau khi ra trường. Theo các chuyên gia, thực trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hàng
loạtlà hệ quả của một nền giáo dục chạy theo số lượng, quy mô đào tạo mà không đầu tư
đúng mức vào chất lượng đào tạo, đặc biệt là tình trạng học mà thiếu “hành”.



 
Từ nhu cầu xã hội về một môi trường giáo dục hiệu quả, mô hình giáo dục đại học mang
tính thực dụng kiểu Mỹ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Đại học Tân Tạo trở thành cái tên
được phụ huynh và sinh viên Việt Nam quan tâm nhiều hơn, vớidấu hiệu nhận diện đặc
trưng: đại học kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam.
Chương trình đào tạo và thực tập khác biệt

Môi trường sư phạm thân thiện và gần gũi
 
Trong số những điểm khác biệt của Đại học Tân Tạo, việcáp dụng chương trình đạo tạo của
Mỹvà cơ hội thực tập tại Mỹ dành cho tất cả sinh viên của trường là hai điểm được phụ
huynh và học sinh đặc biệt quan tâm.
 
Theo đó, Đại học Tân Tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, với giáo trình luôn được cập nhật từ
các đại học danh tiếng của Mỹ (cụ thể là chương trình học của Đại học Duke và Đại học
Rice, Hoa Kỳ). Bên cạnh các giờ học lý thuyết trên lớp, sinh viên theo học tại trường được
trải nghiệm thực tế trong các phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ ngay trong trường.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên ngành Y – ngành học then chốt và được đầu tư
mạnh nhất của Đại học Tân Tạo. 
 
Đồng thời, chiếm một thời lượng đáng kể trong thời khóa biểu học tập của sinh viên là việc
tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, các buổi nói chuyện, chia sẻ kỹ
năng sống với giáo sư. Đây là cơ hội để sinh viên nâng cao các kỹ năng mềm, chuẩn bị cho
quá trình hòa nhập vào môi trường xã hội sau khi tốt nghiệp.
 
Đặc biệt, một điều được sinh viên mong đợi nhất trong suốt quá trình theo học tại trường
chính là cơ hội được sang Mỹ thực tập. Bởi lẽ, thực tập trong môi trường làm việc thực tế là
điều kiện tiên quyết, bắt buộc mọi sinh viên đều phải trải qua trước khi tốt nghiệp, và thực
tập trong môi trường quốc tế ở nước ngoài là mơ ước của rất nhiều sinh viên Việt Nam. Ở
Đại học Tân Tạo, sinh viên của tất cả các ngành đều có cơ hội hưởng quyền lợi này, tuy



nhiên sinh viên có thể phải đáp ứng được những yêu cầu nhất định về học lực cũng như khả
năng ngoại ngữ. Những tiêu chuẩn lựa chọn này càng tạo thêm động lực để sinh viên nỗ lực
hơn trong quá trình học tại trường.
 
Được biết, tính đến nay, sau hai khóa đào tạo,Trường đã đưa hơn 80 lượt sinh viên sang Mỹ
thực tập. Đại diện Ban giám hiệu trường cũng cho biết thêm:“Trường luôn tận dụng mọi
điều kiện để có thể đưa cơ hội sang Mỹ thực tập đến với tất cả các sinh viên, từ khoa Y đến
khoa Kỹ thuật, Kinh tế, Công nghệ sinh học. Trong năm học 2017 – 2018, Đại học Tân Tạo
dự định sẽ đưa sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn đi thực tập tại Mỹ”.

Thông tin tuyển sinh:
 
Đại học Tân Tạo tuyển sinh các nhóm ngành Y Đa Khoa, Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh,
Công nghệ sinh học, Kỹ thuật, Nhân văn và Ngôn ngữ với điểm học bạ từ 6.0 trở lên (riêng
khoa Y là 7.0). Các thí sinh phải trải qua đợt kiểm tra đầu vào tại trường trước khi có quyết
định nhập học và trở thành sinh viên thực thụ của Đại học Tân Tạo. 
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