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Sinh viên khoa CNTT: giao lưu với các cựu sinh viên và 

doanh nghiệp 

 

Chiều ngày 31/10/2009 tại Giảng đường A-209 Phan Thanh đã diễn ra chương trình giao lưu giữa các doanh nghiệp, 

cựu sinh viên với các sinh viên khoa Công nghệ thông tin-Đại học Duy Tân.  

Chương trình có sự tham gia của Ban Giám Hiệu, toàn thể sinh viên, đại diện các cựu sinh viên Khoa Công Nghệ 

Thông Tin của Đại học Duy Tân cùng đại diện các doanh nghiệp đến từ công ty tin học Nước Việt, công ty phần 

mềm Enclave, Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Softech-Aptech… 

  

  

 Ô.Lê Hoàng Hùng giải đáp thắc mắc của sinh viên 

  

Tại buổi giao lưu những thắc mắc về kinh nghiệm tìm việc, kinh nghiệm phỏng vấn, môi trường làm việc… đã được 

sinh viên gửi đến các nhà đại diện cho doanh nghiệp và các cựu sinh viên. Đại diện các doanh nghiệp, ông Lê Hoàng 

Hùng-Giám đốc công ty phần mềm Enclave phát biểu: “ Đòi hỏi lớn nhất ở các doanh nghiệp hiện nay là kinh 

nghiệm và trình độ tiếng Anh, các bạn sinh viên cần phải chuẩn bị hai vấn đề này. Kinh nghiệm các bạn có thể rút 

ra từ việc làm thêm hoặc có thể rút ra từ sản phẩm do chính  các bạn tự làm trong quá trình học tập…về tiếng Anh, 

các bạn buộc phải thật tốt,, vì tiếng Anh sẽ là tấm vé đầu tiên giúp bạn bước vào cổng các doanh nghiệp, sau đó mới 

là thử thách về năng lực…” .  
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 Ô.Nguyễn Khánh chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên 

Đại diện cho các cựu sinh viên, anh Nguyễn Khánh, hiện là  Phó giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Lập trình Viên quốc 

tế Softech-Aptech chia sẻ: “Đối với ngành CNTT các kiến thức thay đổi rất nhanh do đó các bạn phải biết tự học. 

Tuy nhiên để học tập hiệu quả đòi hỏi phải có một kiến thức nền tảng vững chắc. Vì thế, cách tốt nhất để khẳng định 

năng lực của mình là phải học tập thật nghiêm túc ngay từ bây giờ…” 

Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí hào hứng và thấm đẫm tinh thần học hỏi, thúc đẩy sự gắn bó giữa Khoa 

Công Nghệ Thông Tin với các doanh nghiệp, giúp sinh viên có định hướng để học tập một cách hiệu quả hơn. Qua 

đó, cũng cho thấy vấn đề tìm kiếm các đối tác nhằm giải quyết việc làm cho sinh viên là một trong những mối quan 

tâm thường trực của ban lãnh đạo Đại học Duy Tân.  

(Truyền Thông) 

 


