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Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Sáng nay, khi mở Email tôi không khỏi ngạc nhiên mặc dù đã đoán trước là mọi việc
sẽ tốt đẹp từ khi Nhà trường cử 3 giảng viên sang thực tập giảng dạy chương trình tiên tiến
cho ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học bang New York, Hoa Kỳ. Lá thư rất ngắn của Giáo sư,
Tiến sỹ Robert Wetherhold phụ trách chương trình tiên tiến của trường đối tác đánh giá các
giảng viên của trường ta đang thực tập tại trường ông đã làm cho tôi cảm thấy thật vui và
muốn chia sẻ với đồng nghiệp và sinh viên. Điều này khẳng định dù trường chúng ta nằm
ngoài thủ đô Hà Nội nhưng nếu giảng viên có ý chí phấn đấu tốt thì họ không phải chỉ đạt
chuẩn trong nước mà còn có thể đạt được cả chuẩn của Hoa Kỳ. Một đất nước mà Lênin vị
lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới đánh giá cao về Giáo dục và Đào tạo.
Dear Phan,
First, I want to state that I am extremely pleased with the quality of the visitors that you sent
to UB. They have worked hard to get established and have been very active in getting
information to bring back to TNUT. All three visitors, Mr. Vu Anh Tuan, Mr. Nguyen Khac
Tuan, and Ms. Vu Thi Lien are to be complemented.
Further, they have the right attitude about learning English, our culture, and our academic
culture.
I am very impressed.
It is too bad that they were only here for 1/2 of the semester, but we received the request very
late. I would recommend highly that they be allowed to return (preferably for an entire
semester, or for summer semesters) or that other, equally qualified visitors be sent to us. It
will take 2 or 3 visits minimum to absorb so much information…
Thầy Nguyễn Khắc Tuân mới hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sỹ theo chương
trình 322 của Nhà nước năm 2011, sau khi về nước một thời gian thầy đã được Nhà trường
giao nhiệm vụ Phó trưởng khoa Cơ khí. Học ở nước Nga, thế mà cả kiến thức và tiếng Anh
cũng làm cho Giáo sư Hoa Kỳ phải khâm phục. Cô Vũ Thị Liên học K35 trường ta, tốt nghiệp
Thạc sỹ ở Đài Loan vài năm về trước. Tôi không được dạy lớp cô Liên nhưng chính tôi đã hỏi
thi vấn đáp cô môn học Nguyên lý máy, mặc dù kết quả điểm thi của cô hôm đó chỉ là 8,0
nhưng ấn tượng về sự vững vàng trong chuyên môn của cô học trò đến bây giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi cũng không được phân công dạy lớp thầy Vũ Anh Tuấn nhưng tôi là một trong những
thầy cô hướng dẫn cả thầy Tuấn và cô Liên thi Olympic cơ học toàn quốc môn học Nguyên lý
máy. Thầy Tuấn rất hay hỏi những câu hỏi mà thậm chí tôi không thích trả lời nhưng lại làm

tôi cảm thấy thú vị. Thầy Tuấn đã tốt nghiệp Thạc sỹ ở Cộng hòa liên bang Đức năm 2011 và
cũng có nguyện vọng chuyển tiếp ngay Tiến sỹ. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác của Nhà
trường, thầy đã vui vẻ ở lại tham gia chương trình tiên tiến.
Trong xã hội của chúng ta, cũng còn những người đôi khi ngộ nhận về mình, về cả
kiến thức lẫn vai trò của họ đối với Nhà trường và xã hội. Họ không hiểu được rằng giá trị
đích thực của một con người phải là những cống hiến của mình cho xã hội và cho tổ quốc. Tôi
muốn nói với các bạn giảng viên trẻ của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp rằng: các bạn
hãy sống bằng những gì mình có, hãy vươn lên bằng tất cả nghị lực của mình. Ba giảng viên
mà tôi nói ở trên cũng là những tấm gương mà các bạn có thể tham khảo.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các
nghề cao quý”. Cái cao quý của người làm giảng viên đại học không phải là ở cái mã ngạch
mà ta đang có, mà là ở tấm lòng của chúng ta đối với sự nghiệp trồng người, đối với tổ quốc
và quan trọng hơn là ở trong trái tim của mỗi sinh viên mỗi khi họ nghe thấy hay nhắc đến tên
của chúng ta. Làm thầy, làm cô mà không dạy được sinh viên nên người thì có lẽ đó là điều
không thể không trăn trở.
Các bạn giảng viên trẻ thân mến. Bác Hồ đã dạy: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng
không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”. Hãy đừng vội vã làm những việc mà
mình cho rằng dễ làm khi còn trẻ, mà hãy làm những việc cảm thấy khó trước như: học tập và
nâng cao năng lực giảng dạy, như học tiếng Anh v.v. Làm thầy cô giáo mà không sử dụng
được tiếng Anh thì việc nâng cao trình độ chuyên môn chắc sẽ bị hạn chế nhiều và để làm
nghiên cứu khoa học tốt lại càng bị hạn chế nhiều hơn vì những kiến thức hiện đại nhất, mới
nhất hầu hết được đăng tải bằng tiếng Anh. Hãy học tập tấm gương học ngoại ngữ của chủ
tịch Hồ Chí Minh với đôi bàn tay là bảng, là sách và học trong môi trường lao động.
Khi sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy rằng: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt
là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Hãy làm một người tốt, hãy làm một
việc tốt mỗi ngày để cho trường chúng ta là một rừng hoa đẹp. Và điều quan trọng hơn là hãy
“…làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần
đi …” như lời Bác dạy. Làm người tốt, là thầy cô giáo tốt không phải chỉ là mục tiêu cho
chúng ta hôm nay mà còn là mục tiêu cho muôn đời con cháu mai sau./.
Thái Nguyên, 12/4/2012

