trường Đại học Nha Trang là một sự lựa chọn đúng đắn và tự hào là
“H ọcsinhtạiviên
NTU”.Đây được xem như một khẳng định của không chỉ riêng
tôi mà còn là của những sinh viên đã và đang học tại ngôi trường này.
“Dù cho tung cánh muôn phương
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên!”
Vâng, quả đúng vậy.Trong quãng đời đi học của mình,những năm tháng học
tập và làm việc tại ngôi trường Đại học Nha Trang này có lẽ đã lưu giữ trong tôi
những ký ức đẹp nhất mà có lẽ không bao giờ quên được.
Bước chân vào giảng đường đại học là một niềm hạnh phúc, là một sự công
nhận cho mười hai năm đèn sách của mình. Nhớ lại cái ngày nhận được giấy báo
trúng tuyển của trường Đại học Nha Trang ngành Tài chính Ngân hàng _ ngành học
mà tôi đã lựa chọn. Ôi chao, cái cảm giác mới hạnh phúc, vui sướng làm sao! Thiết
nghĩ không hiểu tại sao các bạn lại chỉ muốn chen chân vào các trường Đại học ở Sài
Gòn, ở những nơi xa mà không phải là tại chính quê hương của mình. Mặc dù vẫn biết
là các trường ấy có điều kiện hơn, có nhiều cơ hội hơn cho các bạn nhưng dù sao tôi
vẫn muốn học tại đây vì muốn chứng minh một điều rằng không chỉ những trường ở
thành phố lớn mà bất kì ngôi trường nào trên đất nước này đều nhằm một mục đích
mang lại tương lai tốt đẹp cho nền giáo dục thế hệ trẻ nước nhà, là ngôi nhà thứ hai
của các sinh viên.

Mang theo suy nghĩ ấy, vào ngày nhập học đầu tiên, tuy có hơi chút bỡ ngỡ vì
trường mới nhưng đâu đó trong tôi đã có cảm giác như quen thuộc với nơi này từ rất
lâu rồi vậy, một phần có lẽ do ngôi trường nằm tại chính quê hương nơi tôi sinh ra và
lớn lên. Ngôi trường tuy không mới như nhiều ngôi trường khác nhưng ai trong số
sinh viên chúng tôi cũng đều tự hào về ngôi trường là một trong số những ngôi trường
đẹp ở Việt Nam, là một trong 20 trường đại học đầu tiên được Hội đồng quốc gia
kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn. Trường Đại học Nha Trang là cơ
sở đào tạo đại học và trên đại học có bề dày truyền thống gần 55 năm. Từ năm 1997,
cùng với việc không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ ngành
Thủy sản cả nước, được sự cho phép của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường đã không
ngừng tăng cường quy mô và cơ cấu ngành học theo hướng một đại học đa ngành.
Đây là ngôi trường có bề dày thành tích 55 năm đã đào tạo biết bao nhiêu thế hệ
trưởng thành. Đã 55 năm học tập và phát triển, những thành tích mà các thầy cô và các
thế hệ sinh viên đaị học Nha Trang đã đạt được chắc chắn sẽ luôn là niềm tự hào trong
sự nghiệp giáo dục của thành phố. Và tôi tin chắc chắn trong tương lai, trường sẽ còn
đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh trong lễ tốt nghiệp ra trường…
Nguồn:Website trường Đại học Nha Trang

Không chỉ vậy, đây còn là một môi trường học đường lý tưởng có điều kiện
sinh hoạt và học tập tốt, với đội ngũ giảng viên tâm huyết, có trình độ cao, được đào
tạo bài bản, chuyên nghiệp; trang thiết bị dạy và học hiện đại, cơ sở vật chất không
ngừng được nâng cấp và hoàn thiện hơn.
Trường Đại học Nha Trang với tên gọi thân thương, từ lâu chúng tôi đã được
biết và hài lòng về sự lựa chọn của mình. Là ngôi trường hiện đại, năng động và phát
triển ở miền Trung nói riêng và cả nước nói chung, trường đã không ngừng phát huy
nội lực, kết hợp với liên kết đào tạo, từng bước khẳng định thương hiệu, là môi trường
thuận lợi, thân thiện để chúng tôi học tập, nghiên cứu khoa học. Chúng tôi được tham
gia khảo sát, tín nhiệm giảng viên theo từng môn học . Ban giám hiệu nhà trường cùng
với phòng Công tác sinh viên đã trực tiếp gặp gỡ , giải quyết ý kiến góp ý của sinh
viên. Ngoài ra , nhà trường còn thường xuyên giải quyết đầy đủ , kịp thời các chế độ
chính sách của Nhà nước cho sinh viên , cấp học bổng cho sinh viên khá , giỏi, học
bổng khuyến khí ch học tập để thú c đẩy việc học của chúng tôi.
Đã trải qua một nửa chặng đường, trải qua hai năm ngồi trên ghế giảng đường
đó là những năm tháng thật sự hạnh phúc vì tôi được học tập rèn luyện trong một ngôi
trường năng động sáng tạo như thế. Và chính thầy cô cùng ngôi trường này đã giúp tôi
thắp sáng ước mơ. Những tưởng chỉ có sự lạnh nhạt trong cách giảng dạy của thầy cô
mà không phải vậy. Mỗi giờ lên lớp tôi không chỉ học từ những trang lý thuyết suông
hay những quyển giáo trình dày cộm mà còn học được cả những bài học, những kinh
nghiệm cuộc sống… qua mỗi lời giảng tận tình của thầy cô. Đó chính là điều quý giá
nhất mà tôi có được vì đó là kinh nghiệm từ những người đi trước và hiểu biết. Tôi
càng nhận thức được rõ hơn cách quan tâm dạy dỗ của thầy cô ở một khía cạnh, một
phương diện khác hoàn toàn điều tôi cảm nhận từ thời phổ thông. Và tôi vô cùng trân
trọng điều ấy. Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu yêu thương mà thầy cô dành cho những
đứa học trò như chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tình cảm đó thật thiêng liêng
và vô giá biết nhường nào.
Cũng từ đó tôi nuôi trong mình một quyết tâm phấn đấu để trở thành một trong
những sinh viên ưu tú của trường, trở thành niềm tự hào và góp phần nâng cao thương
hiệu của nhà trường ngày càng lớn mạnh và để rồi mai này được tuyển dụng vào Ngân
hàng tôi yêu thích với công việc ổn định.
Thời gian như con nước trôi, trôi mãi trôi mãi chẳng có điểm dừng. Và tình yêu
của tôi dành cho ngôi trường này cũng thế. Với nhiều người, có lẽ trường Đại học Nha
Trang chỉ là một trường bình thường như bao ngôi trường khác. Thế nhưng đối với tôi
thì đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi ở nơi đây, bạn bè chúng tôi coi nhau
như anh em, còn thầy cô chính là cha mẹ. Biết bao kỉ niệm , vui có, buồn có, nhưng
đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng
sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này.Tôi yêu thầy cô, yêu

cả mái trường, yêu luôn những khoảnh khắc bên bạn bè. Tôi sẽ không bao giờ quên
những tiết học, những buổi tranh luận, những buổi thuyết trình hay những giây phút
bên nhau cùng bạn bè đầy kỉ niệm, đầy yêu thương gắn bó ở ngôi trường này.
Những năm tháng dưới mái trường Đại học Nha Trang, tôi không chỉ được học
những kiến thức về chuyên ngành giúp tôi lập nghiệp ,được tạo nhiều điều kiện thuận
lợi để tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm bổ sung những kiến thức cần thiết
khi ra trường như: Nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ khai báo thuế, các lớp đào tạo kỹ
năng mềm…mà còn có cơ hội được rèn luyện mình thông qua các hoạt động Đoàn –
Hội rất sôi nổi ,các câu lạc bộ như : Kỹ năng trẻ, Mầm sống, guitar, sáo trúc, đạp xe vì
môi trường và các hoạt động tình nguyện …hay từ các chương trình như Tiếp sức mùa
thi, Mùa hè xanh đã giúp tôi trưởng thành vững vàng hơn rất nhiều.
Hai năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn để thay
đổi một con người. Còn nhớ ngày nào là một cô bé bỡ ngỡ nhút nhát. Hai năm học tập
dưới mái trường này, tôi như được trải qua một lần lột xác, biến thành một con người
khác, bản lĩnh, tự tin hơn, được trang bị nhiều kỹ năng, kiến thức quan trọng, cần
thiết. Đó chính là hành trang quý giá nhất khi tôi ra trường tìm việc làm cho mình sau
này.
Và cảm xúc của một cô bé nhút nhát giờ đã tự tin hơn trong các phong trào tình
nguyện của trường. Tôi cảm nhận rất rõ lửa nhiệt tình của sinh viên cháy rực hơn bao
giờ hết. Đây có lẽ là điều ấn tượng nhất và để lại những ký ức đẹp nhất với tôi khi còn
là sinh viên ở ngôi trường này.
Tham gia vào Đội tình nguyện Khoa Xây dựng của trường một cách tình cờ và
đầy ngẫu hứng thông qua lời giới thiệu của một đứa bạn ,.sau đó ,tôi lên mạng tìm
hiểu thông tin về đội được biết đội làm tình nguyện làm những công việc nhỏ để góp
phần giúp đõ những người nghèo khó,những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đồng thời
tạo ra những sân chơi bổ ích cho các thành viên. Ngày 15/9/2013 cũng là ngày tôi
chính thức được tham gia vào đội.
Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia đội sinh viên tình nguyện, một cô bé sinh
viên năm nhất còn quá trẻ với biết bao hoài bão và những ước mơ, trong đó có cả
những mơ ước được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Thật hạnh phúc khi
ngày hôm nay, như bao bạn trẻ nhiệt huyết khác, tôi đang khoác trên mình chiếc áo
xanh tình nguyện, đặc biệt hơn khi màu xanh đó là của đội tình nguyện Khoa Xây
dựng trường Đại học Nha Trang, tôi thực sự cảm thấy tự hào và trong lòng có một
cảm xúc thật khó tả.
Là một "chiến sĩ áo xanh" trong hàng ngàn "chiến sĩ áo xanh". Một cảm giác
thật khó tả, nghèn nghẹn dâng lên trong lòng khi mặc trên mình chiếc áo xanh tình
nguyện có logo của Đội tình nguyện Khoa Xây dựng... Tôi nhận ra rằng, áo xanh tình

nguyện là chiếc áo dễ mặc nhất, hợp thời trang nhất. Bởi không ai phàn nàn nó thùng
thình quá, thiếu duyên dáng quá, mà chỉ thấy rằng màu xanh ấy làm nụ cười hồn
nhiên, rạng rỡ hẳn lên ,ai cũng trở nên hoạt bát,nhanh nhẹn tràn trề sức sốngvà tôi thấy
cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Tôi thấy mình lớn hơn, biết hy sinh hơn và thấy
tự hào vì mình đang làm những việc có ích cho xã hội, cho những người thân yêu và
hơn tất cả là cho quê hương của tôi.
Có lẽ ai đã và đang tham gia hoạt động tình nguyện mới có thể hiểu được cái
cảm giác hạnh phúc đó - hạnh phúc khi giúp đỡ người khác mặc dù có thể họ không
biết mình là ai, hay tên gì? Hạnh phúc khi thấy những nụ cười của biết bao em thơ,của
biết bao người khó khăn và còn của biết bao người cần giúp đỡ trong cuộc sống này
với những việc làm tưởng như bé nhỏ bình thường ấy.
Trước đây tôi luôn là người sống khép kín, suy nghĩ của mình thì luôn giữ cho
riêng mình và chỉ khi nào thật sự cần thiết mới nói ra. Kể từ khi bước chân vào Đội
tình nguyện Khoa Xây dựng, như 1 cánh cửa nào đó trong tôi dần hé mở để tôi có thể
cười nhìêu hơn, hoà đồng hơn, tự tin hơn và thấy rằng cuộc sống này ý nghĩa hơn. Tôi
đã được quen với nhìêu anh chị mới, nhìêu bạn mới, những người mà tôi thực lòng
yêu mến.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hai chữ tình nguyện luôn xuất hiện trong tâm trí
tôi và tôi muốn làm việc gì đó có ích cho xã hội tuy biết rằng sức mình còn rất nhỏ bé.
Tình nguyện không dành cho riêng ai, không phân biệt giới tính, tôn giáo, tuổi
tác chỉ cần bạn sẵn sàng sẽ luôn có những cơ hội đang đợi bạn phía trước. Tôi yêu tình
nguyện, yêu từ bao giờ, yêu như thế nào cũng chẳng hay. Tình yêu ấy đã đang và sẽ
mãi rực tràn trong trái tim của tôi. Đã là cảm xúc thì không thể nói thành lời nhưng
với tôi nó đã chiếm một phần đặc biệt nào đó trong trái tim.. Mình trân trọng từng cảm
xúc mình đã có, dù nó là vui hay buồn bởi sau tất cả nó là bài học để ta sống tốt hơn.
Cuộc sống vốn công bằng khi bạn cho đi thì sẽ được nhận lại. Vì vậy, hãy sống
sao cho thanh thản, sống vì nhau, sống hết mình như ngày cuối cùng được sống bởi
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Dẫu cho hành trình ấy còn dài, còn nhiều chông gai thử thách nhưng hy vọng
với nhiệt huyết của tuổi trẻ như chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bước về phía trước, xứng
đáng với đúng nghĩa “Sinh viên tình nguyện” và sẽ càng tự hào hơn khi mình được là
một thành viên của Đội Tình nguyện Khoa Xây dựng Trường Đại học Nha Trang luôn
hô vang khẩu hiệu “Tình nguyện-Đoàn kết-Xây dựng-Phát triển” .

Hình ảnh về Đội tình nguyện Khoa Xây dựng…
Là sinh viên tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và may mắn khi được sống trong
môi trường giáo dục này, nếu thời gian có quay trở lại và cho tôi một lựa chọn thì tôi
vẫn chọn cho mình mái trường đại học Nha Trang để học tập, rèn luyện và định hướng
cho tương lai. Dù mai đây, có trưởng thành đến đâu, có thành đạt đến chừng nào đi
nữa thì tôi vẫn không quên và một lòng hướng về ngôi trường này - nơi đã giúp tôi
hoàn thiện bản thân và chắp cánh cho những ước mơ mà bấy lâu nay ấp ủ. Hình ảnh
và ký ức tốt đẹp về ngôi trường này sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong tôi, nó sẽ
là hành trang quý giá nhất cho tôi trên con đường đời. Đại học Nha Trang sẽ mãi là
con thuyền đưa tôi đến bến bờ tương lai. Tôi yêu Đại học Nha Trang theo một cách
trọn vẹn nhất. Giờ đây tôi có thể tự hào nói với người thân và bạn bè rằng: "Tôi đã lựa
chọn đúng!"
Hướng tới kỷ niệm 55 năm truyền thống trường Đại học Nha Trang (1959 2014), mỗi cá nhân chúng ta _ mỗi cái
Tôi trong cái Chúng Ta sẽ phải làm gì
để góp thêm vào mốc son 55 năm của
ngôi trường đại học này. 55 năm- xây
dưng, 55 năm- phấn đấu và trưởng
thành. 55 năm - của bề dày truyền

thống và thành tích…? Câu trả lời chính ở các bạn. Chúng ta hãy thể hiện tình cảm
của mình dành cho thầy cô, dành cho ngôi trường này bằng sự nỗ lực hết mình để gặt
hái những thành công mới trong cuộc sống, góp phần làm rạng danh cho ngôi trường
thân yêu của chúng ta. Còn riêng tôi, tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện thật
tốt và đóng góp một phần công sức nhỏ bẻ nào đó để mang lại niềm tự hào cho ngôi
trường thân yêu này, xứng đáng là sinh viên của trường Đại học Nha Trang.
Đại học Nha Trang ơi! Điều tôi muốn nói ngay lúc này đây chỉ vỏn vẹn hai chữ
“Cảm ơn”. Cảm ơn mái trường nơi ghi dấu bước trưởng thành trong cuộc đời tôi. Cảm
ơn thầy cô, bạn bè, những người luôn kề vai, sát cánh bên tôi. Dù những lời cảm ơn ấy
mãi mãi sẽ không bao giờ đủ, ngôn từ chưa thể nói lên tất cả niềm yêu thương của tôi
dành cho ngôi trường này.
Chúc cho trường chúng ta nói chung và khoa Kế toán tài chính nói riêng ngày
càng phát triển bền vững với thế và lực mới, là điểm đến tin cậy, là nơi tạo dựng
tương lai cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Cảm ơn nhà trường đã tổ chức tổ chức cuộc thi đầy ý nghĩa này. Tôi nghĩ rằng,
đây là một hoạt động rất bổ ích góp phần tuyên truyền, giáo dục hình ảnh tốt đẹp của
trường, là cơ hội để bản thân tôi cũng như các bạn sinh viên được thể hiện những suy
nghĩ, cảm xúc của mình về mái trường thân yêu. Đây cũng là dịp để nói lên những
tiếng nói tri ân tới các thầy cô giáo _ những người đưa đò tận tụy đã không quản ngại
khó khăn, vất vả để tạo nên một môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất cho sinh
viên chúng tôi.
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