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Kì thực tập trong trường đại học không chỉ được nhà trường quan tâm mà còn được
các doanh nghiệp tham khảo kỹ kết quả thực tập trong CV của mỗi cử nhân. Tuy nhiên,
nhiều sinh viên vẫn chưa nhận thức và tận dụng được kỳ thực tập.

Lợi ích của việc thực tập thực tế của sinh viên

Khi bước vào một doanh nghiệp để thực tập, sinh viên sẽ được xem như một nhân viên
mới của công ty, được làm việc chung với các nhân viên khác trong các công việc thuộc
chuyên môn và nhiều công việc bổ trợ.

Trong thời gian thực tập, sinh viên có thể nhận thấy văn hóa đặc trưng của công ty, nhận
biết được môi trường làm việc cụ thể và đánh giá theo tiêu chí của mình. Đôi khi những gì
sinh viên nghĩ lại khác xa với thực tế. Ví dụ sinh viên hy vọng một môi trường năng động,
chuyên nghiệp nhưng doanh nghiệp lại không đáp ứng được. Sinh viên sẽ phải có cho mình
những đánh giá riêng để định hướng cho quá trình tìm việc sau này của mình.

Sinh viên thực tập được giao tiếp, trao đổi với nhiều người ở những vị trí cũng như tính
cách khác nhau khiến khả năng giao tiếp được cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, các mối quan
hệ với các anh chị trong cơ quan thực tập sẽ là nguồn vốn mà mỗi sinh viên tích lũy được.
Sau này, chính các mối quan hệ này sẽ giúp sinh viên nhiều trong công việc hoặc tìm kiếm
được những công việc tốt.

Thực tập sớm và thực tập tại nước ngoài

Thông thường việc thực tập diễn ra ở năm cuối đại học. Tuy nhiên, thực tập sớm cũng
được triển khai với sinh viên một số ngành học nhất định, theo đó sinh viên có thể đi thực
tập khi mới bước vào năm 2 đại học. Việc thực tập sớm cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho
các bạn.

Sinh viên năm 2 hay năm 3 thường vẫn chưa tự tin vào kiến thức chuyên môn của mình
thậm chí ngay cả những mục tiêu gì cần chú trọng đầu tư nhiều bạn cũng chưa xác định
được. Thực tập sớm giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường năng động và
nhiều áp lực của công việc, giúp các bạn định hình được tư tưởng, kịp thời thay đổi bản thân
trong những năm học tiếp theo, tập trung hơn để xây dựng nền tảng kiến thức quan trọng
cho bản thân.

Bên cạnh việc thực tập sớm thì thực tập tại nước ngoài cũng được rất nhiều sinh viên của
các trường đại học quan tâm. Thực tập tại nước ngoài giúp các bạn có cơ hội khám phá
nhiều nền văn hóa khác nhau, được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, được
học hỏi và tiếp xúc với nhiều phong cách làm việc khác nhau để hoàn thiện bản thân.



Theo đánh giá của Đại học Tân Tạo (TTU), các sinh viên đã được học đại học hoàn toàn
bằng Tiếng Anh thì việc thực tập tại nước ngoài trở nên dễ dàng hơn. Hầu hết các sinh viên
thực tập tại nước ngoài tự tin và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao, chào mời về làm
việc với mức lương khởi điểm từ 8 -20 triệu. 

Thầy Jonathan - Giảng viên Ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên Đại học Tân Tạo trong
một giờ học ngoài trời.

TTU là một trong những trường đại học chú trọng vào chương trình thực tập sớm và
triển khai việc thực tập tại Mỹ mạnh mẽ nhất. Theo đó, sinh viên năm 2, năm 3 khoa Y của
trường sẽ được sang Hoa Kỳ thực tập tại các bệnh viện. Sinh viên khoa Y của TTU được
học song ngữ Anh Việt để trở thành các bác sĩ tài đức phục vụ cho đất nước, đồng thời cũng
trang bị cho những bác sĩ tương lai kiến thức tiếng Anh để nghiên cứu và hội nhập với nền y
học tiên tiến trên thế giới. Cũng nhờ đó quá trình thực tập của sinh viên khoa Y của trường
tại Mỹ mang về những kết quả đáng khích lệ.



Nhóm sinh viên Y TTU gặp gỡ Hạ Nghị sĩ Peter Visclosky trong chuyến thực tập tại Hoa
Ky

Hàng năm sinh viên khoa Kinh tế và Kỹ thuật của TTU được đi thực tập tại Thung lũng
Công nghệ cao Silicon, Hoa Kỳ. Sinh viên khoa Công nghệ Sinh học được đi thực tập tại
các khu vườn thí nghiệm nổi tiếng của các trường đại học tại Hoa Kỳ - nơi luôn nghiên cứu
ra các loại giống cây mới cho toàn nước Mỹ. Nhờ sự đầu tư từ phía nhà trường và việc nhìn
nhận đúng đắn tầm quan trọng cũng như tận dụng được thời gian thực tập mà sinh viên TTU
luôn được đánh giá cao và tìm được công việc tốt sau khi ra trường.

Thông tin hữu ích dành cho các sinh viên tương lai của Đại học Tân Tạo:

Trường ĐH Tân Tạo vừa có thông báo chi tiết về Kế hoạch tuyển sinh ĐH 2017 tại
http://tuyensinh.ttu.edu.vn

Theo đó, trường thực hiện việc xét tuyển bằng học bạ và phỏng vấn trực tiếp. Các khoa
Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ sinh học, và Nhân văn xét tuyển học bạ thí sinh đạt điểm
trung bình 3 năm THPT là 6,0 trở lên; riêng Khoa Y là 7,0 trở lên.

Học phí dự kiến năm học 2017-2018 đối với các khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh,
Công nghệ sinh học, Kỹ thuật, Nhân văn và Ngôn ngữ là 40.000.000VND/sinh viên/năm
và không tăng trong suốt 4 năm học. Học phí Khoa Y: 150.000.000VND/sinh viên/ năm và
được điều chỉnh hàng năm không quá 15%/năm.
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