
Tại sao năm nhất đại học quan trọng
Tạo cảm giác gắn bó, thuộc về cộng đồng
“Đặt chân đến một đất nước mới là khoảng thời gian thú vị nhưng 
cũng đòi hỏi không ít nỗ lực để thu xếp nhiều vấn đề phức tạp như 
tìm chỗ ở, quản lý chi tiêu, sắp xếp ngân hàng cũng như bảo hiểm 
y tế thích hợp”, bà Susan Sherringham, Program Manager của 
UTS Foundation Studies, UTS Insearch chia sẻ. 

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động 
định hướng và chuẩn bị ngay khi sinh viên đặt chân đến trường 
mới. Cũng vì lý do này mà hiện nay việc tham gia hoạt động định 
hướng là bắt buộc đối với các sinh viên theo học tại UTS Insearch. 

“Các sinh viên tham gia vào các sự kiện được tổ chức trong Tuần 
Định hướng (Orientation Week) và Tuần Chuẩn bị (Preparation 
Week) luôn có khởi đầu nhanh hơn so các sinh viên khác. Qua các 
hoạt động trong hai tuần này, sinh viên được làm quen với giáo 
viên, hiểu về chương trình học và các kỳ vọng học tập trong một 
không khí thoải mái trước khi các lớp học thực sự bắt đầu,” bà 
Sherringham cho biết.  

Đại học không chỉ là quãng thời gian để học tập mà còn là cơ hội 
để xây dựng mạng lưới quan hệ, kết bạn và có được những trải 
nghiệm vui. Là một phần của trải nghiệm đại học, sinh viên có thể 
tham gia các câu lạc bộ xã hội, sự kiện và hoạt động thể thao nơi 
họ có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích.

Cảm giác được hỗ trợ              
Các tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như UTS Insearch, luôn 
quan tâm đến công tác hỗ trợ an toàn, sức khỏe thể chất và tinh 
thần cho sinh viên. Có thể kể ra các hoạt động như bổ sung trợ 
giảng là bạn đồng môn tại lớp, các buổi hỗ trợ học thuật một-kèm-
một hàng tuần, gặp cố vấn học thuật để thảo luận về tiến độ và kế 
hoạch học tập trong tương lai, hoặc nói chuyện với tham vấn viên 
để hỗ trợ các vấn đề cá nhân như bị căng thẳng, khó khăn trong 
quản lý thời gian hay tài chính. Trường cũng có các chương trình 
“can thiệp sớm”, giúp nhanh chóng xác định những sinh viên cần 
được hỗ trợ thêm về các kỹ năng thiết yếu, từ đó nhanh chóng đưa 
ra các hỗ trợ học thuật chuyên biệt phù hợp cho mỗi cá nhân.

Hoạt động trí tuệ
Để đảm bảo sinh viên tận dụng tối đa thời gian học và tham gia 
học tập tích cực, UTS Insearch đã phát triển một mô hình học tập 
phù hợp với những học sinh chuyển tiếp từ trường trung học ở 
nước ngoài. Các lớp học với sĩ số nhỏ, lấy sinh viên làm trung tâm 
của hoạt động giảng dạy, với cơ sở vật chất và công nghệ tân tiến. 

“Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học tập để giúp sinh viên 
giải quyết các vấn đề phức tạp dễ dàng hơn. Sinh viên được học 
cách suy nghĩ sáng tạo và tư duy phản biện, cách giải quyết vấn 
đề, hợp tác và giao tiếp hiệu quả. Một nền tảng vững chắc trong 
tư duy, kiến thức và kỹ năng cốt lõi sẽ giúp sinh viên trở thành 
những người học độc lập, đạt được thành công ở trường đại học 
cũng như sau này trong các vị trí chuyên môn và lãnh đạo,” bà 
Sherringham chia sẻ.
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