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Học Đại học chính là: TỰ HỌC! Tất cả các sinh viên đều biết điều 

đó vì tại đại học các thầy cô giáo chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh 

viên tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu, những lời giảng của các thầy cô chỉ 

mang tính chất gợi ý, và hướng dẫn sinh viên thảo luận, tự nghiên cứu viết 

tiểu luận... còn chủ yếu dựa vào khả năng tự tiếp thu, tự nghiên cứu và xử lý kiến thức của sinh  

viên đối với bài học đó. 

Nhưng làm cách nào để TỰ HỌC cho tốt?  Điều này đã làm cho rất nhiều bạn sinh 

viên bối rối trong việc xác định và tìm kiếm một số phương pháp học hiệu qủa nhất cho mình. 

Đó chính là lý do cho cho buổi semina “Tự học qua các nguồn tài liệu có sẵn” được tổ chức 

bởi Thư viện Đại học Tân Tạo do TS. Nguyễn Đình Hoằng thuyết trình. Tại đây các sinh viên  

được TS. Hoằng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để làm sao tự học được tốt nhất cũng 

như những nguồn tài liệu online có sẵn mà sinh viên có thể tận dụng bổ sung kiến thức cho 

mình để có thể tự tin đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng sau khi ra trường. Sinh 

viên có thể tận dụng các nguồn liệu miễn phí như từ Youtube, Wikipedia, MITOCW, TFD, 

Freevideolectures, KhanAcademy, Openculture, WolframAlpha hay các lớp học miễn phí tại 

Alison, EDX, Coursera.
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