
NHỮNG ĐIỀU MONG ĐỢI   
      Ở KỲ HỌC ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

Đại học khác với trường trung học phổ thông ở nhiều mặt.  Điều quan 

trọng là phải biết những điều sẽ có thể xảy ra, vì vậy bạn có thể thành 

công. 

Sách và tài liệu rất đắt. Hãy mua hoặc thuê sách cũ để 

tiết kiệm tiền; các phiên bản điện tử cũng có thể có sẵn.

Giảm chi phí hàng ngày không cần thiết (ăn ngoài, 

cà phê buổi sáng, đỗ xe trong khuôn viên trường, v.v).

Lập một ngân sách theo quý hoặc theo học kỳ và làm 

theo nó!

Đừng bao giờ ngại nhờ giúp đỡ – khi có thắc mắc, hãy hỏi!

Đại học có thể là một trong những thời điểm tốt nhất của cuộc 

đời bạn, nhưng cũng có thể vô cùng khó khăn. Hãy nhớ lý do tại 

sao bạn muốn học đại học/cao đẳng. Điều này sẽ giúp bạn duy trì 

động lực để hoàn thành văn bằng của bạn. 

Một số lớp học có tiết học hàng ngày và một số lớp học có tiết học 

mỗi tuần một lần. Các lớp học có thể bắt đầu sớm như 8 giờ sáng 

và muộn như 8 giờ tối. Tạo một lịch học phù hợp với bạn. Các 

lớp học có thể nằm trong các toà nhà khác nhau trong khuôn viên 

trường. Hãy dành nhiều thời gian để đến các lớp học.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, gia sư hoặc các nguồn lực trong 

khuôn viên trường hoặc các giáo sư trong các giờ làm 
việc.

Ở trường đại học/cao đẳng, bạn có nhiều tự do hơn trong lịch học 

của bạn, và sẽ không có ai nói cho bạn biết bạn cần phải ở đâu hoặc 

khi nào. Bạn sẽ phải sắp xếp hợp lý thời gian dành cho các lớp học, 

các hoạt động xã hội, bạn bè, tài chính và thậm chí có thể là một 

hoàn cảnh sống hoặc công việc mới. Quản lý thời gian của bạn 
bằng cách cân bằng việc làm bài tập về nhà và các sở thích 
cá nhân của bạn.

Tìm các nguồn lực về thực phẩm, chỗ ở, việc đi lại, cơ sở y tế, sức 

khoẻ tâm thần và tập thể dục trong khuôn viên trường.

Tìm nơi bạn có thể nhận được hỗ trợ học tập và thành lập các nhóm 

học tập. 

Làm quen với các bạn cùng lớp. Các lớp học có thể nhỏ  

(30 người) hoặc lớn (500 người) tùy thuộc vào trường đại 

học/cao đẳng của bạn. Bạn sẽ gặp rất nhiều người mới 

thông qua các lớp học, các sự kiện và các câu lạc bộ của 

bạn; bạn có thể kết nối với họ và trở thành một phần của 

một cộng đồng mới.

CÓ BẤT CỨ MẸO  
NÀO VỀ VIỆC CHI  
TIÊU KHÔNG?

ĐIỀU 
CẦN BIẾT: 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI 
TẬN DỤNG TỐI ĐA THỜI 
GIAN CỦA MÌNH?

TÔI NÊN LÀM GÌ  
TRƯỚC TIÊN?

Đối với mỗi giờ mà bạn học ở lớp, bạn nên dành ít 
nhất hai giờ cho việc làm bài tập. *
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