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Tân Cò con Duy Tân "cháy" hết mình trong ngày tựu 

trường 

 

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Quê hương và Biển đảo” xuyên suốt chương trình, những 

điệu nhảy Flash mob, gangnam style nóng bỏng, những phần thi hóa trang, Duy Tân Next Top Model đầy 

sôi động. Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc cùng những gian hàng đa dạng từ triển lãm thành tích học tập, 

nghiên cứu khoa học đến giới thiệu các trường hợp tác quốc tế hay bày bán sản phẩm lưu niệm, ẩm thực 

cùng các dịch vụ giải trí lành mạnh… Tất cả đã làm nên những phút thăng hoa niềm vui, tỏa sáng nụ cười 

trong không gian thân tình của tập thể sinh viên Duy Tân. Ngày tựu trường đã thực sự là dấu ấn đặc biệt 

về một ngôi trường trẻ trung năng động và đầy sức hút sáng tạo. 

  

  

Hào hứng trong các hoạt động tập thể 

  

Hòa trong khí thế tưng bừng của ngày hội sau lễ khai giảng năm học 2012-2013 và chào đón Tân sinh 

viên K18, các chàng trai, cô gái DTU thường ngày miệt mài với sách vở đã hóa thân thành những nhân 

vật cuồng nhiệt trong chính cuộc vui ngay tại sân trường Đại học Duy Tân. Kết thúc buổi chiều sinh hoạt 

tập thể đầy vui nhộn, mọi sự chú ý của đông đảo sinh viên đều tập trung vào chương trình văn nghệ diễn 

ra vào buổi tối cùng ngày. Được đầu tư như một món quà đặc biệt dành cho những Tân sinh viên k18 

nhân ngày tựu trường, các tiết mục trong đêm diễn đã làm say lòng người xem bởi sức hấp dẫn đa sắc 

màu, đa thể loại. 

  

Xen kẽ những màn biểu diễn văn nghệ, sinh viên khóa mới đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng 3 người đẹp 

Duy Tân từng tỏa sáng trong các cuộc thi tài năng, sắc đẹp. Khán giả đã không ngớt lời trầm trồ trước 

một Hoa khôi Tài năng Thanh lịch Nguyễn Trần Mỹ Linh sắc sảo mặn mà, một Miss Ngôi sao Phạm Thị 

Thùy My tươi xinh đằm thắm, một Người đẹp Đà thành Nguyễn Thị Xuân Trang dịu dàng kiêu sa. Giao 

lưu cùng các Tân sinh viên K18, Xuân Trang chia sẻ: “Khi đăng quang Người đẹp Đà Nẵng và sau đó lọt 
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vào top 10 trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2012 với giải Người đẹp Tài năng, mình vẫn đang là một nữ 

sinh Duy Tân năm thứ nhất. Bởi vậy, mình tin rằng các Tân sinh viên K18 cũng sẽ luôn tự tin và gặt hái 

được nhiều thành công trong học tập cũng như tỏa sáng tại các cuộc thi văn hóa văn nghệ.” 

  

  

Giao lưu cùng những người đẹp Duy Tân 

 

Bên cạnh những nữ sinh Duy Tân, các chàng trai đến từ đội tuyển IDEERS DTU cũng được nhiều người 

biết đến với thành tích tại cuộc thi quốc tế - Thiết kế mô hình nhà chống động đất 2012. Cũng trong 

chương trình, Đoàn trường Đại học Duy Tân đã có phần trao giải cho các đội chiến thắng tại Giải bóng đá 

Futsal Sinh viên Duy Tân 2012 và khen thưởng khích lệ các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong hoạt 

động tình nguyện hè 2012. 

Kết thúc đêm văn nghệ trong âm hưởng mạnh mẽ nhưng không kém phần sâu lắng của tiết mục múa 

“Vượt sóng”, ngày hội mừng khai giảng và chào đón Tân sinh viên K18 đã để lại những dấu ấn khó phai 

trong mỗi người. Sinh viên Đỗ Nguyên Khôi - Tân Thủ khoa Đại học Duy Tân 2012 chia sẻ: “Chương 

trình khai giảng và chào đón Tân sinh viên của trường mình thật vui và sôi nổi. Tham quan gian hàng 

của các khoa, tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ cùng các bạn K18 và các anh chị đi 

trước, em như được hòa mình vào không khí vô cùng năng động của sinh viên Duy Tân. Chương trình 

đặc biệt này đã thật sự làm cho những sinh viên khóa mới như chúng em cảm nhận và tin tưởng về một 

Đại học Duy Tân đang lớn lên từng ngày.” 

  

(Ban Biên tập Website) 

 


