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Theo Bản ghi nhớ giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
(HVCB) và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy
Sĩ (FHNW), hằng năm HVCB cử giảng viên, viên chức tham dự chương trình
nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại FHNW. Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc
HVCB, tháng 9 vừa qua, giảng viên Ngô Thị Thu Hiền - Khoa Đại cương đã có
chuyến công tác tại Thụy Sĩ trong 4 tuần.
Kế hoạch chuyến đi được FHNW sắp xếp cụ thể, rõ ràng và thiết thực.
Tuần lễ đầu tiên, giảng viên được tham dự các cuộc họp để nghe giới thiệu tổng
quan chương trình đào tạo, đối tượng đào tạo của FHNW; gặp gỡ và làm việc
với Trưởng phòng Quan hệ quốc tế của FHNW để tìm hiểu về chương trình, loại
hình, thủ tục có liên quan đến chương trình trao đổi sinh viên quốc tế; tham quan
thành phố Olten (nơi tọa lạc trụ sở chính của FHNW); giao lưu và trao đổi với
sinh viên Việt Nam du học tại FHNW.

Cô Kopfli Corinne – Điều phối viên Dự án Trường Kinh Doanh –
trực thuộc FHNW trình bày tổng quan chương trình đào tạo của FHNW
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Giảng viên Khoa Đại cương - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
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Cô Jeannette (Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế FHNW)
(đứng thứ hai từ trái qua) giới thiệu thư viện FHNW

Tuần lễ thứ hai là tuần lễ sinh viên quốc tế (international week). Ở tuần lễ
này, giảng viên được tham gia nhiều trải nghiệm thú vị với sinh viên quốc tế.
Trong ngày gặp gỡ đầu tiên (introduction day), giảng viên, viên chức và sinh
viên quốc tế giới thiệu khái quát về trường, những quy định trong học tập và rèn
luyện, cách thức tính điểm, thông tin liên lạc, người hướng dẫn cho sinh viên
quốc tế khi học tập tại Thụy Sĩ.
Sau khi tham gia tuần lễ này, tôi nhận thấy sinh viên quốc tế được tiếp
nhận những kiến thức thực tiễn, những kỹ năng cần thiết để không bị bỡ ngỡ khi
bước vào một không gian mới, môi trường mới, văn hoá mới và con người mới.
Tuần lễ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gần gũi và bổ ích. Bên cạnh
đó, giảng viên còn được tham dự buổi Hội thảo chủ đề giao thoa giữa các nền
văn hóa (intercultural workshop) để tìm hiểu về những điều được làm và không
được làm tại Thụy Sĩ và cách thức để hoà nhập vào cuộc sống ở một đất nước
mới một cách nhanh nhất.
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Giáo sư Ruedi Nutzi (Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - trực thuộc FHNW)
trao đổi với sinh viên quốc tế

Cô Ariane Curdy – Cố vấn đào tạo ngành quản lý của FHNW phát biểu
trong buổi Hội thảo chủ đề giao thoa giữa các nền văn hóa (Intercultural workshop)

Cô Ariane Curdy tổ chức hoạt động trong buổi Intercultural workshop
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Ngoài ra, giảng viên còn có cơ hội cùng sinh viên quốc tế tham dự các
hoạt động sau:
1/ Tham quan nhà máy hạt nhân (Atomic Power Plant);
2/ Tham quan thủ đô Bern của Thụy Sĩ;
3/ Tham dự buổi thuyết trình giới thiệu về hệ thống chính trị của Thụy Sĩ;
quan sát và lắng nghe buổi họp của đại biểu Quốc hội và chất vấn hai chính trị
gia tại Tòa nhà Quốc hội;
4/ Tham quan bảo tàng Tinguely; khuôn viên tập đoàn Novartis; khu ẩm
thực Markthalle;
5/ Tham dự buổi thuyết trình về khởi nghiệp của hãng Dreitannen Beer;
6/ Tham gia chuyến dã ngoại leo núi Salischlossli;
7/ Tham dự buổi giao lưu trao đổi những đặc sản của từng quốc gia do các
sinh viên quốc tế mang đến.
8/ Đặc biệt, giảng viên cũng được tham dự buổi thuyết trình của sinh viên
quốc tế về những điều mà sinh viên học được và tâm đắc nhất về Thụy Sĩ sau
tuần lễ sinh viên quốc tế.
Trong hai tuần lễ cuối, giảng viên được tham dự buổi họp mặt mừng ngày
Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Lãnh sự quán Việt
Nam ở Thụy Sĩ; làm việc tại văn phòng và tham gia nghe giảng theo lịch được
phân công. Ngày 26 tháng 9, giảng viên tham dự buổi giảng của cô Freiburghaus
Teresa về “Những nhân tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh tại Châu Á” và giảng
viên có một bài thuyết trình trong 15 phút về Tổng quan Quản lý Hành chính tại
Việt Nam.

Giảng viên Ngô Thị Thu Hiền trao đổi với sinh viên lớp cử nhân FHNW
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Trong bốn tuần công tác và học tập tại FHNW, giảng viên có cơ hội tham
gia rất nhiều hoạt động trao đổi và giao lưu với sinh viên quốc tế cũng như đội
ngũ giảng viên, chuyên viên của FHNW. Sau chuyến đi này, giảng viên đúc kết
một số nhận định sau:
Về hệ thống giáo dục: hệ thống giáo dục Thụy Sĩ định hướng nghề nghiệp
cho học sinh từ bậc tiểu học. Nhiều hội chợ hướng nghiệp được tổ chức để các
bậc phụ huynh và con em của họ có thể trao đổi và tìm hiểu bằng cách thực hành
những nghề nghiệp mà các em muốn theo đuổi trong tương lai.
Về chương trình đào tạo: FHNW là một trường ứng dụng vì vậy FHNW
đã xây dựng những môn học hết sức thực tế để trang bị kiến thức cho sinh viên
làm nghề. Chẳng hạn như theo tiêu chuẩn đầu ra đối với chuyên ngành kinh tế,
sinh viên buộc phải có những kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng tổ chức, kỹ
năng phân tích tình hình kinh tế… của một nhà quản lý doanh nghiệp. Để thực
hiện được chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường, FHNW đã xây dựng
chương trình về thời lượng, số môn học, số tín chỉ đồng nhất giữa các trường để
thuận tiện cho việc chuyển đổi điểm của các môn học.
Về phương pháp giảng dạy: FHNW khơi gợi và phát huy tính chủ động từ
sinh viên, giảng viên chỉ đóng vai trò định hướng. Giảng viên vận dụng nhiều
phương pháp dạy và học trong một buổi lên lớp rất hiệu quả. Không khí học tập
luôn thoải mái nhưng vẫn đảm bảo nội dung, chất lượng và vẫn tuân thủ theo
những quy định và yêu cầu về lớp học.
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