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Sinh viên DTU tham gia chương trình “Learning Express” 

tại Singapore và Indonesia 

 

Thầy Lê Hữu Luật - giảng viên khoa Du lịch Trường Đại học Duy Tân cùng 2 sinh viên Lê Nguyễn Trung Thành 

(K15 NAD2) và Phan Thành Lập (K16 CMU-TPM) đã tham gia chương trình Learning Express do trường Bách 

khoa Singapore tổ chức tại Singapore và Indonesia diễn ra từ 3-21/3/2013 vừa qua. Chương trình có sự tham dự 

của 41 sinh viên và giảng viên đến từ các trường: Bách khoa Singapore, Cao đẳng Kỹ thuật Kanazawa (Nhật Bản), 

Đại học Duy Tân (Việt Nam) và 2 trường đại học đến từ Indonesia là Đại học Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

và Đại học Pembangunaan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN). 

Chương trình “Learning Express” đã tạo cơ hội cho các sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như Kinh 

doanh, Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không, Điện và Điện tử, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Du lịch… phát 

triển kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao ý thức vì sự phát triển cộng đồng và mở rộng giao lưu văn hóa giữa sinh 

viên các nước.  

  

  

Các Sinh viên tham gia chương trình “Learning Express” 

Sau khi tham gia khóa huấn luyện về phương pháp Design Thinking tại Singapore, các nhóm bắt tay vào làm việc 

thực tế với 3 dự án cộng đồng tại hai ngôi làng ở Yogyakarta, Indonesia trong 10 ngày. Thầy Lê Hữu Luật, sinh viên 

Lê Nguyễn Trung Thành và Phan Thành Lập cùng 2 giảng viên và 7 sinh viên trường Bách khoa Singapore thuộc 

nhóm 1 thực hiện dự án “Cải thiện và Phát triển nghề làm bánh Cassava truyền thống tại làng Kradenen và 

Polengan”. 

Thầy Lê Hữu Luật cho biết: “Chương trình Learning Express là một khóa học ngắn hạn kết hợp giữa lý thuyết và 

thực hành trong môi trường thực tế. Khóa học giúp sinh viên học cách xây dựng một dự án cộng đồng thông qua 

việc sử dụng Design Thinking - là phương pháp lập dự án cộng đồng thông qua 4 bước: tìm hiểu và xác định vấn đề 

qua môi trường làm việc thực tế, nghiên cứu nhu cầu thông qua điều tra và phân tích điều tra, phát triển ý tưởng 

trên nhu cầu vừa được xác định, thực hiện ý tưởng thông qua vật mẫu, nhận phản hồi và chỉnh sửa vật mẫu cũng 

như ý tưởng.” 
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Vận dụng vốn kiến thức, các kỹ năng mềm và phương pháp Design Thinking vào làm việc trong môi trường thực tế, 

các nhóm đã đưa ra nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cộng đồng địa phương. Đây là một trải nghiệm 

thú vị cho tất cả các sinh viên khi được cùng hợp tác và làm việc, qua đó hình thành và nâng cao nhận thức về mục 

đích và sự đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, khi được tương tác với cộng đồng, các bạn đã có cơ hội hiểu thêm về 

phong tục, tập quán và lối sống của người dân trong suốt hành trình. 

Chuyến trải nghiệm thực tế đã để lại những dấu ấn khó quên của tình hữu nghị, sự gắn bó và sẻ chia. Sinh viên Lê 

Nguyễn Trung Thành chia sẻ: “Với tôi, chuyến đi này thực sự có ý nghĩa. Ngoài việc thu thập thêm nhiều kiến thức 

bổ ích cũng như trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, tôi đã có nhiều trải nghiệm khá thú vị bên những người bạn mới ở 

Singapore, Indonesia và Nhật Bản. Chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Duy Tân đã tạo điều kiện 

cho tôi tham gia chương trình trải nghiệm thực tế này.”  

Được biết, việc thường xuyên và liên tục đưa sinh viên tham gia vào các chương trình trải nghiệm thực tế ở nước 

ngoài đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong tiến trình nâng cao chất lượng giảng dạy tại Đại học Duy 

Tân. 

(Truyền Thông) 

 


