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BẢN THAM LUẬN HỌC TẬP 

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các đồng 

chí đoàn viên thân mến! 

Trước hết, tôi  nhất trí với bản đề án công tác lớp và công tác đoàn năm học 

2019-2020. Sau đây, tôi xin tham luận về vấn đề “ Làm sao để sinh viên học tập tốt”.  

Qua quá trình học tập dưới mái trường Đại học Tây Bắc, từ sự quan sát những 

người bạn xung quanh cũng như quá trình học tập của cá nhân, tôi đã thấy rằng việc 

học tập của thành viên trong tập thể lớp K59 ĐH QTKD bên cạnh những điểm tích cực 

thì vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Vì vậy, để khắc phục 

được tình trạng đó, tôi xin phép được đưa ra một số ý kiến như sau: 

Thứ nhất, tuy đã trải qua hơn 1 năm học nhưng trong tập thể lớp vẫn còn nhiều 

tình trạng một số sinh viên chưa xác định được rõ mục tiêu học tập của mình. Tôi còn 

nhớ trong buổi học đầu tiên gặp lớp, có một câu hỏi mà cố vấn học tập đã đặt ra cho cả 

lớp: “Vì sao các em lựa chọn học ngành QTKD?” chỉ một số ít nói rằng vì yêu thích, 

vì đam mê. Còn đa số sinh viên trả lời rằng vì gia đình mong muốn thế, vì không biết 

học ngành gì khác... Và có lẽ chính suy nghĩ đó mà việc học tập đã không đem lại cho 

các sinh viên như chúng ta hứng thú, mà đôi khi còn cảm thấy đó là một gánh nặng áp 

lực. 

Thứ hai, một phần các bạn sinh viên vẫn còn tư tưởng chủ quan, suy nghĩ hưởng 

thụ, sao nhãng học tập. Hơn nữa, vì sống xa gia đình nên vẫn còn tình trạng sinh viên 

sa đà vào các hoạt động không có ích dẫn đến việc chểnh mảng trong học tập và tiêu 

cực trong thi cử. 

Thứ ba, tài liệu để học tập và tham khảo của một số bộ môn đang còn thiếu, chưa 

thể đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. 

Với thực trạng đó, theo ý kiến chủ quan của tôi xin phép có một số đề xuất, kiến 

nghị sau: 

1. Thay đổi về tư duy và xác định lại mục tiêu một cách rõ ràng: 

Cái khó nhất là chiến thắng được chính bản thân mình để tạo ra những thói quen 

tốt, và loại bỏ những thói quen xấu. Nếu không thay đổi được thì chẳng bao giờ có thể 

học tập một cách hiệu quả được. Năm nay là năm thứ 2 của quãng thời gian học tập 4 

năm dưới mái trường đại học. Đến giờ phút này các bạn cần đặt ra cho mình mục tiêu 

cụ thể về điểm học tập, kỹ năng cần đạt, số chứng chỉ cần tích lũy. Nếu bây giờ mà các 



bạn vẫn còn mơ hồ về định hướng tương lai thì thật khó để chúng ta ra trường đúng 

hạn, nắm bắt được cơ hội xin việc tốt cũng như mong muốn từ phía gia đình bạn.  

2. Tự học, tự nghiên cứu và tự tìm thêm tài liệu: 

Phải chú ý nghe giảng khi trên lớp, tự làm bài tập về nhà, trao đổi thêm với giáo 

viên, bạn bè cùng lớp những phần chưa hiểu rõ, tìm hiểu thêm kiến thức và chuẩn bị 

bài mới trước khi đến lớp. Việc tự tìm hiểu, tìm tòi giúp ta cải thiện được kết quả học 

tập, từ đó có thêm đông lực, hứng thú trong việc rèn luyện, nghiên cứu.  

3. Tổ chức các nhóm học tập, các buổi học nhóm: 

Tập thể lớp cần tổ chức tốt các hoạt động thảo luận học nhóm. Các bạn nhóm 

trưởng phải phân công rõ ràng từng phần kiến thức cho từng người để mỗi người tự 

nghiên cứu,tự trình bày sau đó nghe các nhóm khác bổ sung.  

Các cán sự hoặc các nhóm trưởng có nhiệm vụ tập trung ý kiến thắc mắc trao đổi 

với giáo viên bộ môn để tìm ra cách giải quyết, bổ sung kiến thức cho những bạn còn 

yếu. Hoạt động nhóm này rất hiệu quả đối với các bạn Lưu học sinh Lào và các bạn 

học hơi yếu trong lớp.  

Trên đây là bản tham luận của tôi về vấn đề học tập. Xin chúc các vị đại biểu, các 

thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên có sức khoẻ tốt và gặt hái được nhiều 

thành tích trong học tập và trong công tác. 

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp! 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 


