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“ Ơi Nha Trang mùa thu la ̣i về trong nu ̣ cười và trong tiếng hát say mê
” - tiế ng hát đầ m ấ m của ca sỹ Tro ̣ng Tấ n cấ t lên , tình cờ tôi nghe được
và có cái gì đó gợi lên trong tôi cái gì đó ấn tượng v ới miề n đấ t biể n
Nha Trang. Biể n là niề m ao ước của những đứa trẻ ở đồ ng bằ ng chúng
tôi.Tôi ao ước đươ ̣c thấ y tâ ̣n mắ t , đươ ̣c bước đi trên miề n cát trắ ng ,
đươ ̣c tắ m và nô đùa với sóng biể n .Năm tôi ho ̣c phổ thông có tin
̀ h cờ
xem đươ ̣c mô ̣t chương trình giới thiê ̣u về du lich
̣ biể n đảo Nha Trang –
Khánh Hòa. Tôi rấ t thích thú xem hế t chương trin
̀ h đó và bắ t đầ u đă ̣t
mô ̣t niề m tin hy vo ̣ng sẽ đươ ̣c đế n nơi đây. Niề m tin này cứ thôi thúc
tôi và những đứa ba ̣ n, rồ i đế n mô ̣t ngày khi tôi và các bạn cùng trang
lứa phải tự chọn một mái trường Đại học thân yêu cho mình ! Cái tên
Đa ̣i ho ̣c Nha Trang đã đươ ̣c cô giáo vang lên trước lớp cùng với sự
ngạc nhiên c ủa những đứa bạn trong lớp của tôi . Quyế t đinh
̣ đă ̣t bút
đăng ký thi tuyể n sinh v ào Trường Đại học Nha Trang với những ai ở
miề n quê xa xôi như chúng tôi thì quả là mô ̣t quyế t đinh
liề u
̣ khá là
lĩnh và thử thách đó. Tôi đã tưởng tươ ̣ng ra 1 viễn cảnh là mô ̣t cuô ̣c
số ng xa nhà khó khăn , phải tự sinh hoạt khi không có gia đình bên
cạnh. ” Đa ̣i ho ̣c Nha Trang ah” – cô giáo chủ nhiê ̣m sửng số t khi cầ m 2
tờ giấ y đăng ký tuyể n sinh của tôi và đứa ba ̣n ! “ Tại sao em đi học xa
vâ ̣y”, mấ y đứa ba ̣n tôi còn nhao lên:” ôi, sao bạn lại chọn xa thế” . Thâ ̣t

sự trong tôi lúc đó cũng có phầ n lúng túng . Nhưng cái “ niềm tin” và
cái “ước mơ” hồi bé đã chuỗi dậy trong tôi . Tôi nói với mo ̣i người: “
Đơn giản là vì miǹ h thić h thôi” . Quả thật được làm những gì mình
thích thật là tuyệt vời. Kể từ ngày đó tôi cũng như đứa ba ̣n tâ ̣p trung ôn
thi và niề m vui vỡ ào đế n với chúng tôi khi trên tay là tờ giấ y Nhâ ̣p ho c̣
Nha Trang mà tôi vẫn giữ đế n bây giờ như mô ̣t kỷ niê ̣m . Như vâ ̣y là
chúng tôi đã bược đầu có một con đường để đi thực hiện ước mơ của
mình rồi, con đường đó là” Đa ̣i ho ̣c Nha Trang”
Rồ i cái ngày hai đứa trẻ với hành lý , ba lô trên vai , ngồ i sau cửa kiń h ,
đôi hàng lê ̣ tuôn khi đưa tay vẫy chào người thân để vào Nha Trang
nhâ ̣p ho ̣c.Trên đường đi tôi suy nghi ̃ nhiề u lắ m : nghĩ tới cuộc sống ở
miề n đấ t mới , những khó khăn thử thách đang chờ mình phía
trước,
hơn nữa là mô ̣t vùng đấ t biể n – nơi mà tôi đã ước mơ đươ ̣c tới . Rồ i tôi
và đứa bạn cũng tới Nha Trang . Đây, cái miền đất chúng tôi mơ ước :
cảm giác vui mừng rồi đến bỡ ngỡ đến khó tả.
Kìa, khung cảnh trường Đa ̣i học thật là rô ̣ng lớn. Dòng chữ: “ Biể n ba ̣c
là của ta do nhân dân ta làm chủ” khắ c sâu trong tâm trí tôi ! Điề u thâ ̣t
sự ấ n tươ ̣ng với tôi đó là ngôi trường Đa ̣i ho ̣c Nha Trang có khuôn viên
thâ ̣t sự rô ̣ng lớn .Cách trung tâm thành phố không xa – trường Đa ̣i ho ̣c
Nha Trang nằ m tro ̣n vẹn trên ngo ̣n đồ i La San .Khuôn viên chính của
Trường gồm quần thể các ngọn đồi có diện tích hơn 20 hecta cạnh khu
du lịch Hòn Chồng.Là địa danh du lịch nổi tiếng với nhiều danh lam
thắng cảnh hấp dẫn, thành phố NhaTrang cuốn hút mọi người bởi vẻ
đẹp tuyệt vời của vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹpnhất thế giới.

Tôi thâ ̣t sự bỡ ngỡ khi bước đi những bước chân đầ u tiên khám phá
trường.Không chỉ rô ̣ng lớn mà điạ hình của trường cũng vô cùng độc
đáo với các công triǹ h kiế n trúc , cơ sở vâ ̣t chấ t phu ̣c vu ̣ cho ho ̣c tâ ̣p ,
giảng dạy cùng với sinh hoạt của sinh viên và giáo viên nhà trường .Ấn
tươ ̣ng nhấ t của tôi đó là những hàng cây xanh lá , những khu vườ n cỏ
tươi tố t, những chùm phươ ̣ng vỹ quanh năm đỏ thắ m . Đứng trên những
giảng đường thơ mộng của trường , cùng với chút nắng nhè nhẹ , chút
nắ ng biể n diụ dàng chúng ta có thể quan sát đươ ̣c toàn bô ̣ mô ̣t bức
tranh thành phố x inh đe ̣p hiê ̣n lên với bờ biể n cát trắ ng cùng với biể n
xanh bao la với những con sóng hiề n diụ . Chắ c có lẽ không có trường
Đa ̣i ho ̣c nào ở Viê ̣t Nam mà ở đó có khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời
đến vậy.

Không chỉ có thiên nh iên tuyê ̣t vời mà cơ sở vâ ̣t chấ t của trường cũng
vô cùng ấ n tươ ̣ng . Trường Đa ̣i ho ̣c Nha Trang có tấ t cả 9 ký túc xá
phục vụ cho sinh hoạt chủ yếu của sinh viên và thầy cô . Trong đó có
nhiề u ký túc xá hiê ̣n đa ̣i với phòng ở gọn gàng, thoáng mát, có đầy đủ
dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của sinh viên .Không chỉ vâ ̣y trường còn
có cơ sở vật chất cũng ấn tượng không kém . Trường có hơn 100 phòng
học thuộc 12 tòa nhà được trang bị khá hiện đại với lưu lượng6000
sinh viên một ca học, cùng hàng chục phòng thí nghiệm, phòng hội
thảo chuyên đề. Phòng học, giảng đường được trang bị hệ thống máy
chiế u tiên tiế n cùng phương tiê ̣n phu ̣c vu ̣ ho ̣c tâ ̣p hiê ̣n đa ̣i . Gần 1000
máy tính phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu,

quản lý, khai thác và quảng bá thông tin của Trường trên internet. Nế u
chỉ đi từ giảng đường này sang giảng đường khác của trường thì bạn
cũng mất khá là nhiều thời gian và công sức đó . Với nhu cầ u học tập là
rấ t lớn – và thư viện trường Đại học Nha Trang sẽ là điểm đến cho bạn .
Thư viê ̣n trường đươ ̣c bố trí và sắ p xế p khá hiê ̣n đa ̣i với nhiề u phòng
học nhóm, tự ho ̣c hay phòng đo ̣c sách . Các bạn sẽ được tiếp cận vớ i
kho tri thức khổ ng lồ với nhiề u đầ u sách , luâ ̣n văn , báo chí .. thâ ̣t là
tuyê ̣t vời đúng không . Đáp ứng nhu cầ u ho ̣c tâ ̣p là không đủ
. Nhà
trường rấ t quan tâm đế n những hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c thể thao . Chúng tôi
đươ ̣c hăng say chơi bóng trong nhà thi đấu đa năng hay trên sân cỏ
nhân ta ̣o của trường , sân bóng rổ , sân bóng chuyề n hay những đường
chạy xa tắp - tấ t cả đề u đầ y đủ đáp ứng tấ t cả những nhu cầ u thể thao
của sinh viên
.

Những sự kiê ̣n hay cuô ̣c ho ̣p lớn sẽ đươ ̣c tổ chức diễn ra ở 3 hô ̣i trường
chính của trường . Bô ̣ máy tổ chức , hành chính của trường là khu là
hiê ̣u bô ̣ đă ̣t gầ n sân chào cờ , hướng ra xa là biể n .Bộ máy tổ chức của
Trường gồm Ban Giám hiệu do Hiệu trưởng đứng đầu cùng với các
Phó Hiệu trưởng, 8 đơn vị tham mưu và phục vụ, 1 Phân hiệu, 9 khoa
với 44 bộ môn trực thuộc, 8 viện và trung tâm nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ và đào tạo.
Được học trên những giảng đường tiê ̣n nghi với sự nhiê ̣t tình c ủa cán
bô ̣ nhân viên , trách nhiệm , tâ ̣n tin
̀ h của thầ y cô chúng tôi thấ y viê ̣c

họctâ ̣p thâ ̣t thú vị . Sau những giờ ho ̣c l ý thuyết thì phòng thực hành
hay những câu la ̣c bô ̣ học thuật sẽ là nơi nâng cao tay nghề , hay đưa
những lý thuyế t áp du ̣ng ra thực tế cho sinh viên chúng tôi.
Bên ca ̣nh hoa ̣t đô ̣ng hoa ̣t tâ ̣p sinh viên đươ ̣c tiế p xúc với các hoa ̣t đô ̣ng
tâ ̣p thể của Hội sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Nha Trang .Nhà
trường rấ t quan tâm đế n đời số ng sin h hoa ̣t của sinh viên . Là một tân
sinh viên còn bỡ ngỡ khi bước vào trường tôi đươ ̣c sự giúp đỡ nhiê ̣t
tình của các anh chị tình nguyện với chiếc áo xanh giản dị được khoác
lên min
̀ h . Tôi thâ ̣t sự ấ n tươ ̣ng với hin
̀ h ảnh đó , những sinh viên vô
cùng năng động, dễ mế n . Gạt đi những cảm giác bỡ ngỡ của một sinh
viên xa nhà tôi tự nhủ với bản thân sẽ phấ n đấ u thâ ̣t nhiề u giố ng như
những anh chi ̣đó , năng nổ giúp đỡ mo ̣i người . Đa ̣i ho ̣c Nha Trang với
nhiề u câu la ̣c bô ̣ như: sáo, guirta ,võ hay các câu la ̣c bô ̣ ho ̣c thuâ ̣t là nơi
mà các sinh viên thỏa sức phát huy được hết năng khiếu của mình . Có
nhiề u câu la ̣c bô ̣ tình nguyê ̣n rèn luyê ̣n cho các ba ̣n sinh viên những kỹ
năng mề m , những kỹ năng cầ n thiế t sau khi ra trường , rèn luyện sự tự
tin cho bản thân , hay hế t mình vì cô ̣ng đồ ng .Dưới mái trường này là
những con người thân thiê ̣n , dễ mế n và hòa đồ ng . Chúng tôi được giao
lưu, chia sẻ kinh nghiê ̣m ho ̣c tâ ̣p, kinh nghiê ̣m số ng hay đươ ̣c hòa min
̀ h
vào những hoạt động văn nghệ lý thú của trường tổ chức . Học tập song
hành với giải trí văn nghệ – thể du ̣c thể thao là mô ̣t môi trường lành
mạnh mà chúng tôi có được. Nhiề u hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c – thể thao đươ ̣c
tổ chức với các sinh viên toàn trường
.

Bên ca ̣nh đó thì các các hoa ̣t đô ̣ng xã hô ̣i cũng đươ ̣c nhà trường cực kỳ
quan tâm: thăm me ̣ Viê ̣t Nam anh hùng , vui tế t thiế u nhi , dạy cho các
em ở trung tâm bảo trơ ̣ xã hô ̣i , mùa hè xanh … Được tham gia những
hoạt động này giúp sinh viên ý thức được việc học tập của mình , trách
nhiê ̣m của mình với xã hô ̣i, nâng cao tính cô ̣ng đồ ng và chia sẻ với mo ̣i
người, hoàn thiện nhân cách của chính mình .Hàng năm nhà Trường có
quỹ học bổng để động viên cho tinh thần học tập của sinh viên hay
những sinh viên nghèo vươ ̣t khó . Đây là đô ̣ng lực tinh thầ n cho sinh
viên chúng tôi – Cứ nhiǹ những sin h viên thành đa ̣t quay la ̣i và đóng
góp cho trường ai trong chúng tôi cũng thấy mình phải cố gắng , nỗ lực
nhiề u hơn nữa.
Giờ đây là mô ̣t sinh viên năm cuố i tôi cảm thấ y thực sự may mắ n khi
đươ ̣c số ng, học tập, rèn luyện và cống hiến trong mái trường thân yêu
này.Ngôi trường này là nơi chắ p đôi cánh trưởng thành cho chúng tôi
để mai sau này khi ra ngoài cuộc sống rồi thì đi đâu và làm gì vẫn luôn
nhớ về nó .Còn các bạn thì sao? Tôi muố n nhắ n nhủ đế n những tân sinh
viên hay những sinh viên đã và đang ho ̣c tâ ̣p và sinh số ng trong mái
trường thân yêu này – các bạn hãy nỗ lực cố gắng thật nhiều với bản
thân của chiń h miǹ h. Học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân min
̀ h
cũng như đóng góp phần nào cho sự phát triển đi lên của
Nhà
trường.Quảng bá trường Đại học Nha Trang đến mọi miền đất nước ,để
mô ̣t ngày nào đó khi nhắ c đế n “ Đa ̣i ho ̣c Nha Tran g” thì ai cũng sẽ ấ n
tươ ̣ng về môt trường Đa ̣i ho ̣c thân thiê ̣n, chấ t lươ ̣ng và tuyê ̣t vời!

