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Thủ khoa ngành Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU: 24,2/30
điểm
Đạt 24,2/30 điểm trong đó có môn Toán đạt điểm gần tuyệt đối với 9,2 điểm, Nguyễn Thành Chung tự tin
từ Huế xuống Đà Nẵng nhập học. Lựa chọn Đại học Duy Tân cho bến đỗ đại học, Thành Chung mong
muốn sẽ được tiếp thu và mở rộng kiến thức về Phần mềm một cách bài bản để có thể thực hiện lập trình
phần mềm, thiết kế web, thiết kế game… mà bản thân rất yêu thích. Là Thủ khoa ngành Công nghệ Phần
mềm chuẩn CMU của Đại học Duy Tân, Thành Chung cũng là một trong những thí sinh đầu tiên đến
trường nhập học và nhận Học bổng Toàn phần 100% Học phí toàn khóa học.

Từ kỹ sư không chuyên sửa máy tính tại nhà…

Từ khi còn nhỏ, Thành Chung đã tiếp xúc với máy tính do gia đình mở quán phục vụ nhu cầu truy cập
internet và chơi game. Nhà có sẵn máy tính nhưng Thành Chung rất ít khi… di chuột bởi sở thích của cậu
là đọc sách. Chỉ tới khi lớn thêm một chút, máy móc phục vụ khách cũ dần thành ra hay… dở chứng
trong khi đó cả nhà không có ai giỏi máy tính, Thành Chung mới quyết định vào google tìm hiểu rồi mày
mò sửa máy tính giúp ba. Cũng từ những lần chẳng biết là do may mắn hay tay nghề dần được nâng cao
bởi kinh nghiệm mà Thành Chung… giải quyết ngon ơ mấy lỗi hở ram, màn hình xanh lét, sập nguồn
máy tính…

Thủ khoa Nguyễn Thành Chung tại Đại học Duy Tân

Ngày qua ngày, Thành Chung mày mò tìm hiểu công nghệ, kỹ thuật để rồi khi gia đình chuyển nghề kinh
doanh khác, cậu mới nhận ra niềm yêu thích thực sự của mình. Đó cũng là thời điểm, Chung tốt nghiệp
Phổ thông và đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp thực sự quan trọng của cuộc đời. Thành
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Chung chia sẻ: “Em biết rất rõ kiến thức em học được là rất cơ bản, lại là do học ‘mót’ nên không đầy
đủ. Bởi vậy khi tìm hiểu về một số trường đào tạo Công nghệ Thông tin, em rất mừng khi biết về Đại
học Duy Tân. Với việc hợp tác đào tạo cùng Đại học Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng
đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2017) để triển khai các chương trình chuẩn quốc tế về
Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và An ninh Mạng, em tin rằng mình sẽ được tiếp cận với một
chương trình tiên tiến quốc tế, được đào tạo một cách chuyên sâu để có thể sửa chữa phần cứng cũng
như viết phần mềm, thiết kế web… vốn là niềm đam mê của em.”

… Đến mong muốn tạo ra nhiều phần mềm, game hữu ích cho giới trẻ

Không ít lần nghe mọi người than phiền về việc không kiểm soát được trẻ nhỏ vào các trang web thiếu
lành mạnh hoặc quá mê mải chơi game, Thành Chung mong muốn sẽ tạo nên nhiều phần mềm với những
chương trình học tập phù hợp cho từng lứa tuổi để giúp các em thích thú và tiếp thu tốt kiến thức cũng
như hạn chế chơi game. “Bản thân em nghĩ chơi game không xấu vì đó là một cách giải trí để giảm stress
hoặc để luyện nhanh tay nhanh mắt. Chỉ là mọi người chơi đến độ nghiện, không thể kiểm soát được thời
gian, hành vi nên đã đổ tiếng… oan cho game. Em rất thích game Flappy Bird và Pokemon. Đó là những
game rất thú vị giúp người chơi tập trung cao độ cũng như có thể di chuyển để giúp tuần hoàn máu, đảm
bảo sức khỏe. Riêng Pokemon bị phàn nàn bởi dân tình đi bắt game một cách… vô tổ chức nên mới gây
ra nhiều tai nạn. Nếu người thiết kế chỉ đặt Pokemon ở những địa điểm như công viên, khu vui chơi thì
chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn và được nhiều người yêu thích.”

Đã chính thức lên giảng đường được gần 2 tuần tại Đại học Duy Tân, Thành Chung rất vui bởi cách học ở
đại học thực sự thú vị. “Không giống như khi học ở Phổ thông, các giảng viên Duy Tân đã tạo ra một môi
trường học tập rất sôi động, thầy - trò cùng học tập, cùng thảo luận, cùng chia sẻ kinh nghiệm. Em cũng
đã từng nghe nhiều anh chị ở nhiều trường đại học phàn nàn về việc những năm đầu chỉ học các môn đại
cương, rất lâu sau mới học các kiến thức chuyên ngành dễ gây nhàm chán nhưng ngay những buổi đầu ở
Duy Tân, ngoài một số môn đại cương, em đã được học các môn như Lập trình Cơ sở, Hướng nghiệp 1,
Chương trình CMU… Điều này khiến em thực sự hứng thú. Hiện tại, em đang toàn tâm dành cho việc học
nhằm thu nhận kiến thức một cách vững vàng nhất để tự tin khởi nghiệp trong tương lai.”

(Truyền Thông)
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