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Nguyễn Trần Nam 
Master of Engineering, ITB, 2005-2007 

PhD student, Loughborough University (UK), 2007-present 
 

 
Tôi là Nguyễn Trần Nam, cựu sinh viên Kỹ Thuật Hàng Không khóa 2000. Tôi theo học chương 
trình học bổng Master của AUN/SEED-Net tại ITB từ năm 2005 ñến 2007, tại Department of 
Aeronautics and Astronautics, với chuyên ngành hẹp là Lightweight Structures. 
 
Trong năm học thứ nhất, tôi ñược học các môn như Advanced Mathematics, Fracture Mechanics, 
Nonlinear Finite Element Methods và Continum Mechanics. Tôi ñặc biệt yêu thích môn 
Continum Mechanics, vì thật thú vị khi hiểu ra rằng chất lỏng và chất rắn về cơ bản ñều có tính 
chất như nhau. ða số các khóa học ñược thiết kế dành riêng cho sinh viên của chương trình 
AUN/SEED-Net, thường chỉ có khoảng từ 2-10 sinh viên, nên sinh viên có ñiều kiện tốt ñể 
tương tác với giảng viên và các bạn. Ngôn ngữ và tài liệu ñều là tiếng Anh, và tất cả các giảng 
viên tôi theo học ñều tốt nghiệp PhD ở các trường của Anh, Mỹ, Hà Lan và Nhật. Trong năm thứ 
hai, tôi dành phần lớn thời gian vào việc nghiên cứu. Như nhiều sinh viên Master khác ở ITB, tôi 
ñược giao nghiên cứu một vấn ñề trong một dự án hợp tác với một trường “ñỡ ñầu” ở Nhật, vì 
thế ñề tài nghiên cứu là khá hiện ñại và hữu ích. Cụ thể, tôi làm mô phỏng về ñặc tính buckling 
của aluminium foam sandwich, một loại vật liệu mới ñược Honda Japan và Tokyo Institute of 
Technology (TIT) hợp tác nghiên cứu phát triển mà ITB là một ñối tác của TIT. Song song ñó, 
tôi cũng phát triển một phương pháp ño biến dạng của mẫu thí nghiệm bằng hình ảnh số (gọi là 
Digital Image Correlation). Chính kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu học ñược từ ñề tài 
Master này ñã giúp tôi thành công khi xin học bổng PhD ở Anh ñể nghiên cứu một phương pháp 
ño tương tự (xem http://www.phasevision.com/technology.html). Tôi cũng ñược trường ITB và 
chương trình AUN/SEED-Net tạo ñiều kiện tham dự hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế ñể 
giới thiệu công trình nghiên cứu của mình, nhờ ñó có thể “ñánh bóng” thành tích học tập của 
mình. 
 
Theo kinh nghiệm bản thân, tôi có thể ñưa ra 10 lý do ñể thuyết phục bạn nộp ñơn cho chương 
trình học bổng AUN/SEED-Net tại trường ITB. 

1. Nghiên cứu ñặc biệt ñược chú trọng ở ITB . Nói một cách tương ñối, chương trình 
Master ở ITB là 70% research-based và 30% coursework-based. Nếu bạn muốn học tiếp 
lên PhD ở các nước tiên tiến, kinh nghiệm nghiên cứu ở Master là vô cùng quý giá và gần 
như là bắt buộc. 

2. Cơ hội ti ếp cận thông tin về học bổng PhD. Ngoài việc AUN/SEED-Net có thêm 
chương trình học bổng PhD ở Nhật dành ưu tiên cho sinh viên Master của AUN/SEED-
Net và chương trình PhD Sandwich vừa học ở ITB vừa học ở Nhật, bạn sẽ có cơ hội tốt 
ñể ñược giáo sư Nhật biết ñến nhờ ñó có thể xin các học bổng khác, như học bổng của 
chính phủ Nhật (MEXT). Thực tế là hầu hết các bạn Việt Nam của tôi ñều nhận ñược học 
bổng học tiếp lên PhD ở Nhật, Singapore, Mỹ và Indonesia. Bản thân tôi và một cựu sinh 
viên Bách Khoa Hà Nội ñược nhận học bổng PhD tại Anh, cũng nhờ vào sự giới thiệu 
của các thầy ở ITB – những người ñã từng học ở Anh.   

3. Hoàn toàn dùng tiếng Anh trong trường. ða số (nếu không là hoàn toàn) giảng viên 
của ITB ñều dùng tốt tiếng Anh. Thậm chí, các bạn sẽ bất ngờ với khả năng tiếng Anh 
khá trôi chảy của ña số sinh viên ñại học và Master người Indo. 

4. Không có ràng buộc hành chính với AUN/SEED-Net sau khi tốt nghiệp. Mặc dù 
AUN/SEED-Net mong muốn sinh viên tốt nghiệp quay về giảng dạy tại trường ñại học ở 
nước nhà, họ không hề trói buộc tương lai của bạn bằng thủ tục giấy tờ gì cả.  

5. Khoản tiền trợ cấp sinh hoạt của AUN/SEED-Net là quá ñủ cho một sinh viên. Giá 
thuê nhà ở Bandung rất rẻ (chỉ khoảng $250/năm), tiền ăn và tiêu vặt vào khoảng 
$150/tháng, trong khi bạn sẽ ñược cấp khoảng $350/tháng. ða số sinh viên ñều ñể dành 
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ñược tiền ñể gửi về nhà. Bản thân tôi thì dành tất cả số tiền dư ñể ñi du lịch khắp 
Indonesia. 

6. Bandung thật tuyệt vời. Bạn sẽ cảm thấy ñược mọi người ñối xử rất tốt, phần vì người 
Indo rất quý mến người nước ngoài, phần vì bản thân họ ñã rất hiền hòa. Thời tiết ở 
Bandung mát mẻ quanh năm, nên bạn sẽ không sợ… ñen da. Bạn tự hỏi về “khủng bố” 
ư? Bandung không phải là thành phố có quá nhiều người phương Tây ñể bọn khủng bố 
thèm ñánh bom. Tuy nhiên, bạn ñừng tưởng tượng về một thành phố ngăn nắp như 
Singapore. Bandung cũng có vấn ñề của riêng nó, nhưng nếu bạn tồn tại ñược ở Sài Gòn 
thì chắc chắn bạn sẽ ổn ở Bandung. 

7. Học ñược tiếng Indonesia. Một trong những ñiều tôi mãn nguyện nhất về hai năm sống 
ở Indo là việc tôi ñã học ñược tiếng Indo – thứ tiếng tôi nghĩ là dễ học nhất thế giới. Thật 
thú vị khi bây giờ ở Anh, khi gặp các bạn ñến từ Indonesia, Malaysia và Brunei, tôi có 
thể nói chuyện với họ bằng thứ tiếng bản ñịa của họ.   

8. Cơ hội hiểu thêm về ðông Nam Á. Bạn sẽ có cơ hội làm quen và làm thân với các sinh 
viên ðông Nam Á khác cũng học theo chương trình AUN/SEED-Net, và hiểu thêm về 
văn hóa và con người của họ. Biết ñâu chừng những mối quan hệ này sẽ giúp ích cho sự 
nghiệp sau này của bạn.  

9. Cơ hội du lịch giá rẻ ở một ñất nước tuyệt vời. Chẳng có gì tuyệt hơn là sau một kỳ thi 
căng thẳng ñược lang thang trên bãi biển ở Bali, lặn ngắm san hô ở Lombok, hay tham 
quan những ñền ñài ñồ sộ ở cố ñô Yogyakarta. Bản thân tôi nhớ về những ngày tháng ăn 
chơi vui vẻ ấy nhiều hơn là về những kiến thức tôi ñã học ñược ở trường.  

10. Có một cộng ñồng sinh viên Việt Nam nho nhỏ nhưng ñoàn kết. Thường thì cộng 
ñồng sinh viên Việt Nam vẫn áp ñảo về số lượng so với các nước khác, mỗi năm có 
khoảng 5 người Vi ệt Nam. Nhờ ñó, bạn sẽ bớt cảm thấy nhớ nhà mỗi khi Tết ñến. 

 
Tóm lại, nếu bạn là người ấp ủ giấc mơ học lên PhD ở một nước tiên tiến, thì ITB là một bước 
chuyển tiếp lý tưởng. ðiều bạn cần chỉ là sự chăm chỉ, ñể ñạt ñiểm cao trong các kỳ thi và kết 
quả thí nghiệm ñẹp. Còn nếu bạn là người chỉ thích ăn chơi và du lịch, Indonesia cũng là một nơi 
lý tưởng cho ñiều ñó. ðiều bạn cần là một tư tưởng mở, ñể ñón nhận sự giao thoa của các nền 
văn hóa ðông Nam Á. 
 
Chúc các bạn luôn có ñược những quyết ñịnh sáng suốt và thành công. 
 

 
Gói bánh tét ñón Tết 2006. Bên trái hình là anh Trần Quang Tuyên, 

hiện là giảng viên BM Ôtô (khoa KT Giao Thông). 
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Huỳnh Thị Minh Thư  
Master of Engineering, ITB, 2006-2008 

PhD student, Keio University (Japan), 2008-present 
 
Tôi tên là Huỳnh Thị Minh Thư, CSV HK2001, theo học chương trình Master tại ITB từ 2006-
2008, tại Department of Mechanical Engineering, với chuyên ngành hẹp Thermal Solar Energy. 
Trong hai năm học tại ITB, năm ñầu tiên tôi tham gia coursework với các môn tiêu biểu như 
Analytical Method, Advanced Fluid Mechanics, Advanced Heat Transfer, Advanced 
Thermodynamics và Heat Exchanger, ñược giảng dạy bởi các giáo sư tốt nghiệp từ các trường 
châu Âu và Mỹ. Hầu hết các thầy tại khoa Cơ Khí của ITB ñều sử dụng tốt tiếng Anh. Trong 
năm học thứ hai, ñề tài nghiên cứu của tôi là “Solar Distillation System”, với mục ñích sử dụng 
nhiệt từ năng lượng mặt trời ñể lọc nước. ðề tài nghiên cứu của tôi có sự ñồng hướng dẫn của 
một giáo sư người Nhật tại Keio University (Nhật Bản). ðây có thể nói là một lợi thế của sinh 
viên AUN/SEED-Net vì trong thời gian này bạn có cơ hội ñể chứng tỏ khả năng của mình và có 
một mối liên kết tốt với giáo sư Nhật, nhờ ñó có thể dễ dàng hơn trong việc nhận ñược sự chấp 
thuận từ Giáo sư khi apply học bổng PhD (ñiều kiện tiên quyết ñể ñược xét học bổng tại Nhật). 
 
Trong thời gian tại ITB, tôi ñã học ñược rất nhiều từ các giáo sư và bạn bè không những về 
chuyên môn mà còn ñược rất nhiều kinh nghiệm khác trong cuộc sống. Ở Indonesia, bạn sẽ hiểu 
hơn về những người Hồi giáo chất phác và tốt bụng. Ngoài việc học, trong những ngày nghỉ, 
chúng tôi còn du lịch rong ruổi các vùng ñất nổi tiếng của ñất nước ngàn ñảo như Bali và 
Yogyakarta… Hiện nay, hầu hết du học sinh Việt Nam ñều mời người nhà sang ñể dự lễ tốt 
nghiệp và kết hợp du lịch quanh Bandung, Bali, Lombok, Jakarta, Yogyakarta… vì hiện nay giá 
vé máy bay từ Việt Nam sang tương ñối rẻ. Tiếng Indo không khó, nên hầu hết du học sinh ñều 
giao tiếp ñược với người bản xứ và còn có thể…trả giá. Ngoài ra, các hoạt ñộng văn hóa cũng 
không kém hấp dẫn. Ở Indo, tôi có dịp “diện” Áo dài Việt Nam hơn 5 lần, mặc dù tôi không có 
thân hình người mẫu, nhưng vẫn cảm thấy rất tự hào! Trong những ngày giao lưu văn hóa 
(International Day) ñược tổ chức tại trường, chúng tôi dạy các bạn từ các nước khác nhảy sạp, và 
mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Cách ñây không lâu, trong một International Workshop tại Keio 
University, tôi gặp hai người từ Bandung. Thật sự cảm giác của tôi không khác gì gặp ñược ñồng 
hương.  
 
Tôi hi vọng những gì tôi viết sẽ là ñộng lực cho các bạn, ñặc biệt là các bạn nữ, tham gia chương 
trình học bổng AUN/SEED-Net tại ITB năm nay. 

Ngày tốt nghiệp chương trình Master (2008). Trái sang phải: Huỳnh Phước Thiện, Nguyễn Trường Thọ 
(BK Hà Nội, PhD student at Loughborough University, UK), Trần Xuân Bộ (BK Hà Nội, PhD student 

at Toyohashi University of Technology, Japan), Huỳnh Thị Minh Thư, Aung Myo Thant Sin (Myanmar) 
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Huỳnh Phước Thiện 
Master of Engineering, ITB, 2006-2008 

PhD student, ITB and University of Tokyo (Japan), 2008-present 
 
Tôi tên là Huỳnh Phước Thiện, cựu sinh 
viên Hàng Không khóa 2001. Tôi tốt 
nghiệp Master ngành Kỹ Thuật Hàng 
Không tại ITB năm 2008 trong khuôn 
khổ dự án AUN/SEED-Net. Hiện tại, tôi 
ñang theo học PhD theo chương trình 
PhD Sandwich của cùng dụ án này.  
 
ðề tài nghiên cứu tại ITB của tôi là  
“Development of Control System of 
VTOL Micro Aerial Vehicle”. Về 
chương trình ñào tạo, tôi ñược học 
chương trình dành cho sinh viên quốc tế 
với các giảng viên có chuyên môn cao. 
ðội ngũ giáo viên rất gần gũi và thân 
thiện. Bạn không cần phải lo lắng về 
ngôn ngữ, vì toàn bộ giáo trình và bài giảng ñều bằng tiếng Anh. Cơ sở vật chất phục vụ việc 
nghiên cứu ñược trang bị tương ñối khá, bao gồm các phòng thí nghiệm cơ bản và các phòng thí 
nghiệm chuyên dụng. Tôi ñược mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho nghiên cứu của mình 
bằng nguồn ngân sách của dự án.  
 

Một số hình ảnh campus của trường ITB 
 

            
                       Thư viện trung tâm                                    Teknik Kelautan (Dept. of Maritime Engineering) 
 

                                      
            Trung tâm hội nghị (Sabuga)                                                                Hồ bơi 
 

Thiết bị ñiện tử dùng trong nghiên cứu của tôi 



6 

                                 
                        Nhà tập thề hình                                                         Sân bóng ñá và ñường chạy bộ 
 

Indonesia là một ñất nước lí tưởng ñể ñi du lịch ñấy! 

ðảo Bali Cố ñô Yogyakarta 

Núi Bromo Borobudur temple 

Câu cá biển 
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Mục tiêu chính sau hai năm học vẫn là… 
 

 
 

Và xa hơn, cơ hội làm nghiên cứu ở các trường ñại học của Nhật 
 

  
Tại Univesity of Tokyo 

 
Trong chương trình PhD Sandwich tôi ñang theo học, tôi ñược làm các nghiên cứu của mình ở 
một trường ñại học bên Nhật trong thời gian là 8 tháng.  
 

Kết luận 
 
ITB là một học viện có môi trường học thuật khá tốt. Nếu bạn muốn ñược học tập ở một thành 
phố mát mẻ và ñẹp như ðà Lạt của Việt Nam, ITB là một sự lựa chọn tốt.  
 
 

Lễ tốt nghiệp Master (2008) 


