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Khi theo con đường nghiên cứu thì nên chia 

phân kỳ, không nhất thiết thời sinh viên đã nghiên 

cứu khoa học thì ra trường cũng phải theo con 

đường đó và ngược lại. Thầy phân kỳ 5 năm 1 lần 

- đánh giá trong 5 năm thầy sẽ làm những gì và sau 

5 năm thầy sẽ làm những gì. Đây là kỹ năng rất cần 

thiết ở sinh viên để có những bước đi đúng đắn cho 

việc nghiên cứu. Bên cạnh đó, thầy cũng muốn gửi 

gắm đến các sinh viên một số lời khuyên về nghiên 

cứu khoa học: 

Đầu tiên, khi đã lựa chọn con đường nghiên 

cứu thì sinh viên nên kiên trì với đề tài của mình 

cho đến khi ra trường vì nó sẽ làm cho bài nghiên 

cứu trở nên sâu sắc hóa. 

Tiếp theo, người hướng dẫn là một nhân tố 

quan trọng nhất trong việc định hướng và giúp con 

đường nghiên cứu trở nên ngắn và dễ dàng hơn. 

Chính vì vậy cần phải chọn lựa giảng viên hướng 

dẫn và phù hợp với hướng nghiên cứu của mình. 

Thêm vào đó sinh viên nghiên cứu cần kết hợp 

rất nhiều kỹ năng như ngoại ngữ; phương pháp 

phân tích định lượng; khả năng tạo nhóm và liên 

kết nhóm - nó giúp mình đi xa “muốn đi nhanh thì 

đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”; 

chuẩn bị tài chính - nghiên cứu khoa học không thê 

không có tài chính, có thể kêu gọi hoặc vận động 

tài trợ. 

Cuối cùng, các nhà tuyển dụng đánh giá cao kỹ 

năng phân tích dữ liệu kinh doanh. Nghiên cứu 

khoa học cần tính tỉ mỉ, cân thận, chí ít là không sai 

chính tả, trình bày đẹp và quan trọng hơn cả là có 

tính kiên trì. 
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thức và hoàn thiện bản thân mình hơn. 

Được biết anh đã ra trường và đì làm thì việc 

nghiên cứu khoa học có giúp ích gì cho công việc 

hiện tại và trong cuộc song của anh hay không? 

Công việc hiện tại của anh không liên quan gì tới 

nghiên cứu, giờ anh vẫn đang tìm kiếm đam mê của 

mình nên hơi khó đê tìm được một công việc mà bản 

thân thục sụ yêu thích. Nhưng có lẽ anh thích công việc 

liên quan đên nghiên cứu một chút, đòi hỏi sự tỉ mỉ, 

khơi gợi được sự tò mò tìm kiếm. 

Có quan điểm cho rằng: Nghiên cứu khoa học 

là một lỉnh vực rất khô khan và nhàm chán. Vậy tại 

sao anh lại gắn bó với nghiên cứu trong suốt những 

năm đại học như vậy? 

Việc nhìn nhận nghiên cứu khoa học với thái độ 

thế nào còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Đối với bản 

thân anh, nghiên cứu khoa học không hề khô khan hay 

nhàm chán như nhiều người vẫn nghĩ. Việc nghiên cứu 

không hề nhàm chán vì sự chọn lựa luôn nằm trong tầm 

tay của mình, một người nghiên cứu khoa học luôn có 

quyền tự do đặt ra đề tài, tự do đặt ra những câu hỏi 

thắc mắc và tự do đi tìm phương hướng trả lời. Đây 

hoàn toàn không phải công việc được giao phó hay ép 

buộc mà do chính bản thân chủ động thực hiện. 

Anh có điều gì muon nhắn nhủ tới các bạn sinh 

viên đang làm nghiên cứu khoa học không? 

Khi bắt tay vào nghiên cứu khoa học các bạn đùng 

quá để tâm đến mục đích nghiên cứu. Thay vào đó hãy 

chú trọng đến quá trình hay các giai đoạn nghiên cứu, 

bởi kết quả có phản ánh chân thực được vấn đề nghiên 

cứu hay không phụ thuộc vào các phương pháp mà mỗi 

cá nhân đã chọn lựa. Tuy nhiên, không quá bận tâm 

không có nghĩa là mọi người bỏ bê hoàn toàn mục đích 

nghiên cứu, bởi mục đích cũng có phần ảnh hưởng đến 

kết quả nghiên cứu và ảnh hưởng đến đối tượng và quy 

mô nghiên cứu. 
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