
Thế là đã kết thúc một kế hoạch 5 năm lần thứ 1. Một nỗi buồn, một sự tiếcThế là đã kết thúc một kế hoạch 5 năm lần thứ 1. Một nỗi buồn, một sự tiếc

nuối vì niềm vui cuối chưa được trọn vẹn. Đã có rất ít thầy đến với D05, vànuối vì niềm vui cuối chưa được trọn vẹn. Đã có rất ít thầy đến với D05, và

D05 chỉ có cơ hội D05 chỉ có cơ hội nói lời cảm ơn và nói lời cảm ơn và lời chào với thầy Từ Minh lời chào với thầy Từ Minh Phương, ThầyPhương, Thầy

 Nguyễn Duy Phương, Thầy Phạm Thế Quế và thầy Phan Đăng Cầu. Nguyễn Duy Phương, Thầy Phạm Thế Quế và thầy Phan Đăng Cầu.

5 năm đã qua đi, nhanh như một cái chớp mắt. Từ những ngày mới vào5 năm đã qua đi, nhanh như một cái chớp mắt. Từ những ngày mới vào

trường, được học thầy Trần Đình Quế, D05 đã tự nhủ là thật là may mắn vìtrường, được học thầy Trần Đình Quế, D05 đã tự nhủ là thật là may mắn vì

thầy Trần Đình Quế lần đầu tiên dạy khóa mới, thầy đã xuống dạy và chămthầy Trần Đình Quế lần đầu tiên dạy khóa mới, thầy đã xuống dạy và chăm

 bẵm D05 từ những bước chân đầu tiên vào trường đại học. Thời gian gắn bó bẵm D05 từ những bước chân đầu tiên vào trường đại học. Thời gian gắn bó

với thầy kéo dài từ những năm đầu tiên cho đến những năm tháng cuối cùngvới thầy kéo dài từ những năm đầu tiên cho đến những năm tháng cuối cùng

của thời sinh viên: nhập môn tin học, lập trình C++, lập trình hướng đốicủa thời sinh viên: nhập môn tin học, lập trình C++, lập trình hướng đối

tượng,công nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, phát triển tượng,công nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, phát triển phần mềmphần mềm

hướng thành phần, phát triển phần mềm hướng agent, thầy đã yêu quý và kìhướng thành phần, phát triển phần mềm hướng agent, thầy đã yêu quý và kì

vọng ở D05 rất nhiêu. Nhưng trong quãng thời gian đó, không ít thời gianvọng ở D05 rất nhiêu. Nhưng trong quãng thời gian đó, không ít thời gian

D05 đã phụ lòng thầy, làm thầy buồn. Có lẽ sự kì vọng của thầy có lúc là quáD05 đã phụ lòng thầy, làm thầy buồn. Có lẽ sự kì vọng của thầy có lúc là quá

lớn, mà D05 vẫn còn là lớn, mà D05 vẫn còn là những sinh viên thích chơi, thích ngủ hơn những sinh viên thích chơi, thích ngủ hơn thích học.thích học.

 Nhưng còn đọng lại mãi, là những bài học, những giờ giảng không có kiến Nhưng còn đọng lại mãi, là những bài học, những giờ giảng không có kiến

thức chuyên ngành mà là những dặn dò như cha với con, những bài học cuộcthức chuyên ngành mà là những dặn dò như cha với con, những bài học cuộc

sống, những bài học làm người, và cả những câu hỏi nữa, những câu hỏi màsống, những bài học làm người, và cả những câu hỏi nữa, những câu hỏi mà

mỗi thành viên D05 sẽ phải tự đi tìm riêng cho mình câu trả lời trong suốtmỗi thành viên D05 sẽ phải tự đi tìm riêng cho mình câu trả lời trong suốt

cuộc đời.cuộc đời.

Dù thế nào, D05 vẫn luôn biết ơn thầy về những gì tốt đẹp thầy đã dành choDù thế nào, D05 vẫn luôn biết ơn thầy về những gì tốt đẹp thầy đã dành cho

D05 cho những đứa học trò còn D05 cho những đứa học trò còn ngây thơ khờ khạo của thầy.ngây thơ khờ khạo của thầy.

 Năm nhất năm hai học kiến thức cơ bản. Gắn bó với D05 là những thầy cô Năm nhất năm hai học kiến thức cơ bản. Gắn bó với D05 là những thầy cô

giáo khoa cơ bản, những thầy cô bắt đầu dạy những kiến thức quan trọng, cơ giáo khoa cơ bản, những thầy cô bắt đầu dạy những kiến thức quan trọng, cơ 

 bản đầu tiên cho sinh viên đại học nhưng rất ít khi được mời đến những buổi bản đầu tiên cho sinh viên đại học nhưng rất ít khi được mời đến những buổi

liên hoan chia tay cuối khóa khi sinh viên ra trường. Cô Hồng Vân dạy triết,liên hoan chia tay cuối khóa khi sinh viên ra trường. Cô Hồng Vân dạy triết,

thầy Hưng dạy logic , thầy Ngọc Anh dạy toán A1, A3, Cô Phi Nga dạy tóanthầy Hưng dạy logic , thầy Ngọc Anh dạy toán A1, A3, Cô Phi Nga dạy tóan

A2, cô Minh Thanh dạy vật lí A1, A2, cô Lan Hương dạy thực hành vật lý,A2, cô Minh Thanh dạy vật lí A1, A2, cô Lan Hương dạy thực hành vật lý,

cô Quang Hạnh, thầy Ninh dạy kinh tế chính trị, Cô Huệ, cô Giao, Cô Thiết,cô Quang Hạnh, thầy Ninh dạy kinh tế chính trị, Cô Huệ, cô Giao, Cô Thiết,

Thầy Bình dạy tiếng Anh, thầy Sơn dạy CNXHKH, thầy Thịnh dạy Thể Dục,Thầy Bình dạy tiếng Anh, thầy Sơn dạy CNXHKH, thầy Thịnh dạy Thể Dục,





cô Lan Anh dạy Lịch sử Đảng...Các thầy cô đã tận tình chỉ dạy từng bài học

cho sinh viên. Thầy cô đều nhiệt tình, hết mình vì sinh viên.

Buồn cười sao những chiến thuật câu giờ được áp dụng triệt để trong những

tiết học vật lý với chủ trương "đã xin là xin cả 3 tiết không thèm xin nghỉ một

tiết". cô Minh Thanh xinh đẹp hiền dịu đã đọc thơ cô làm khi còn học bên

 Nga, nghe sinh viên hát và chúc cô nhân ngày nhà giáo.

 Nhớ mãi lần đến nhà thầy Sơn nhân ngày 20/11, đến nhà thầy Sơn gặp thầy

Hưng say rượu ở đấy. Nhìn thầy say rượu, cười nói vui vẻ, kể chuyện mà mới

thấy thầy vui tính làm sao khác hẳn với vẻ nghiêm nghị hình sự thường ngày.

Đội mưa đến nhà cô Lan Anh, nước lụt đến hơn đầu gối. Mấy đứa lướt thướt

vào nhà cô làm cô lo lắng vội vàng lấy khăn cho lau đầu sợ ốm thì khổ.

Thầy Ngọc Anh đẹp trai vui tính, mình là đứa bạo dạn tòan trêu thầy vẽ xấu,

thầy bảo mình không biết cảm thụ cái đẹp nên không thấy được thầy vẽ đẹp

thế nào.

Mình thích nhất được học giờ thể dục thầy Thinh, chạy nhảy, hoạt động thỏai

mái. Thầy khen mình: "Nó ngoan những nghịch nhât lớp". Nhớ mãi cái lần

thi thể dục, bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì nghịch, vừa cười cợt vừa tập đội hình

đội ngũ , bị điểm dưới 5, mình quyết tâm gỡ lại môn chạy. Lúc mình chạy

được 10 thầy cười bảo, nó sợ thi lại nên dốc sức chạy đây mà.

Đến khi học các môn cơ bản của chuyên ngành, D05 lại được gặp một loạt

những thầy cô giáo tận tình khác: Thầy Ban dạy tổng quan viễn thông, thầy

Thiện dạy kĩ thuật điện điện tử, thầy Bắc dạy xử lý tín hiệu số, cô Đào dạy kĩ 

thuật số. Nhớ nhất là cô Đào, chả bao giờ thấy cô mặc một bộ quần áo lần thứ

hai cả .

Môn đáng nhớ là Toán rời rạc thầy Phan Đăng Cầu dạy. Thầy giảng hay, hát

cũng hay, mà thổi tiêu lại càng hay. Buổi học đầu tiên năm mới, thầy mửng

tuổi cho lớp là những bài hát sâu lắng đậm chất quê hương. Cuối giờ nào trò

cũng nài nỉ, "thầy ơi thầy thổi tiêu đi ạ", nhưng mà thầy chỉ tòan thổi tiêu

trong 5 phút cuối cùng thôi. Ai đã từng nghe thầy thổi tiêu là sẽ muốn đi học

đấy (như tớ chẳng hạn). Thầy vui tính, kể chuyện vui: khi thầy trẻ, nhưng lúc





đấy cũng là tiến sĩ rồi, kinh tế khó khăn, thầy đi vớt bèo cho lợn. Có hai ông

cháu đi qua, thấy thầy vớt bèo nên ông dặn cháu: Cháu phải học hành chăm

chỉ nhé, không là lớn lên phải đi vớt bèo như anh kia đấy" Sau này thầy còn

dạy D05CNTT2 cả môn phương pháp số nữa. Thầy hiền, lại thương học sinh,

chẳng bao giờ cáu giận cả. :X:X:X Mình cũng đã có dịp song ca với thầy bà

"Lời của gió" đấy, máu chưa .

Một thầy giáo khác cũng có duyên với D05 là thầy Nguyễn Quý Sỹ. Thầy

dạy hai môn là kiến trúc máy tính và lập trình hệ thống, điều kiển thiết bị.

Lần đầu tiên mình biết thầy là lần theo cô Minh Thanh đi gặp thầy để đề xuất

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên về tin học lượng tử năm thứ nhất, lúc

đấy thầy làm trưởng phòng xét duyệt nghiên cứu khoa học. Mình máu, cãi

thầy kinh phết, sau thầy cũng đồng ý duyệt cho làm. (Chả biết thầy có nhớ 

không )Thầy không phải là thầy giáo của khoa công nghệ thông tin, nhưng rất

hết lòng vì sinh viên. Trận lụt lịch sử năm kia, lụt to như thế, nhà thầy ngập

đến lưng nhà tầng 1, thế mà thầy vẫn không quản ngại đến trường để dạy

thêm cho trò. Thầy bảo: "Nhà thầy ngập, nhưng thầy không bị ngập và các

em vẫn phải đến học, có gì không hiểu thầy còn giảng cho"

Thêm một người thầy quan trọng với D05 là thầy Hoàng Xuân Dậu. Thấy các

anh chị đi trước đồn, thầy khó lắm, chấm đỉểm thì thôi rồi, 8 là cao nhất đấy.

Học thì lại chả thấy thế, thầy vui tính, nhiệt tình, giảng rất dễ hiểu, cái mộn vi

xử lý thầy dạy mình cho lên lúc vào phòng thi chả ôn tập được chữ nào mà

vẫn chiến ngon, căn bản là quý thầy nên chăm nghe giảng. Lần 20/11 năm

thứ 3 mình với thằng Khôi hai đứa vào thăm thầy, nói chuyện với thầy thích

thế, thầy quý sinh viên, tâm lý cực kì. Thầy rất thẳng thắn chân tình, khuyên

nhủ hai đứa. Buồn cười là thầy bảo hai đứa mình có tài ăn nói nên lên làm

sếp được . Thầy cũng chả ngại về vụ khiêm tốn chiều cao của mình bao giờ,

thầy còn kể hồi học đại học thi môn nhảy cao thi đi thi lại mãi không qua làm





thấy giáo thể dục chán quá nên cho qua nốt. Thầy cực giỏi, giám đốc một lúc

2 công ty, lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Mình quý thầy lắm :X:X:X

Thầy Nguyễn Zuy Fương dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật là thầy giáo

cực kì vui tính. Gặp thầy là thấy thầy cười, nụ cười rất chất phác, lởi xởi, vô

tư. Thầy thích xưng mày tao hơn. Có lần vào cuối giờ thầy Quế thông báo là

thầy sẽ cho nghỉ vì thầy còn bận việc đưa đoàn sinh viên đi thi Olympic tin

học, thầy Fương chạy ngòai vào cũng bảo: "Tao cũng thế ". Cũng có lần

mình hỏi thầy bài, đang giảng thầy trò, tự nhiên nhớ ra thầy bảo: "Thôi lúc

khác tao giảng cho, giờ tao bận việc phải đi rồi " mình ngạc nhiên và buồn

cười ko nhịn được

Các cụ bảo: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" huống chi những người thầy của

mình chả có bao giờ dạy một chữ mà khéo có mang cả nhà ra đựng chữ của

thầy cũng chẳng hết, mỗi tội chữ thầy vào tai mình bên này lại ra tai kia thôi

Xin tiếp tục câu chuyện về những người thầy; tiếp theo đó là thầy Đỗ Trung

Tuấn dạy môn multimedia. Buổi học đầu tiên, thầy bước vào lớp, râu dài như

ông cụ 90, lại kè kè thêm cái loa, lúc giảng là nói vào đấy . Thầy bảo đừng

tưởng thầy già nhé: cạo râu đi, mặc quần đùi đỏ lại trẻ như thường . Lúc thấy

thầy một mình bê cả cái bàn giáo viên ra chỗ khác thì thấy thầy trẻ thật , thầy

dạy rất phong cách, không cần bàn ghế để ngồi, cứ đứng và nói thôi. Lúc đầu

học môn này mình chả hình dung nổi sẽ học cái gì. Học rồi mới biết cái thầy

dạy cho sinh viên hóa ra là nghệ thuật. Nếu có thêm thời gian nữa chắc lớp

cũng được thầy đưa đi sang Gia Lâm dã ngoại và vẽ rồi, thầy còn dặn mua

 bút và toan cơ mà, tiếc thế, chẹp chẹp. Bài tập lớn, thầy bắt mỗi sinh viên

 phải viết một kịch bản rồi làm thành một video để trình chiếu trước lớp. Giờ 

nhớ lại cái giờ trình chiếu ấy cũng ko nhịn cười nổi, tòan những ý tưởng cực

nhộn của đám sinh viên nghịch ngợm. Chả biét bạn nào còn lưu trữ những

clip ấy thì cho tớ copy với. Mình thức trắng đêm để làm xong clip, sung

sướng được thầy cho điểm 10 và bảo đây là clip thầy thấy ưng ý, mỗi tội thầy





nhận xét, kết thúc thảm kịch quá mà thầy thích kết thúc có hậu hơn . Hội

đồng bảo vệ nào có thầy là vui nhất, lúc nào cũng cười, năm nay lại kết hợp

với thầy Zuy Fương nữa, vô đối

Học chuyên ngành, mình còn được học thầy Hoan dạy lý thuyết hệ thống

thông tin, cô Vân Anh dạy kĩ thuật đồ họa, thầy Đĩnh dạy môn truyền dữ liệu.

thầy Đào dạy lập trình mạng, thầy Toàn dạy xử lý ảnh, thầy Cước dạy hệ

thống nhúng, thầy Nam dạy tương tác người máy. Thầy Hoan thì chủ yếu

nghiên cứu về mạng nơ ron, thầy thích dạy trí tuệ nhân tạo, hồi học lý thuýet

hệ thống thông tin, học hệ thống thì ít, thầy dạy tòan trí tuệ nhân tạo lại còn

cho học cả những hệ chuyên gia. Mình với thằng Khôi hứa làm giáo trình cho

thầy, cuối cùng tại thằng Khôi lười nên mình cũng ko nộp được cho thầy, hix

áy náy quá. Cô Vân Anh thì xì tin, học môn của cô cả lớp tranh luận tung tóe

vì chõ nhầm của cô trong giáo trình. Thầy Đĩnh mới hay, học môn của thầy

mà như chả học gì, thầy giảng cứ như ở trên mây ý, tòan nghe chuyện ra

trường nên làm thế nào để làm sếp thôi . Thầy Đỗ Năng Toàn thì giảng rất

hay, cái môn của thầy hóa ra lại là cái môn mình thích nhất kì cuối, chăm chú

nghe giảng, xung phong lên bảng. Cách diễn đạt của thầy rất hay nhá, rất

chân chất, dễ hiểu mà lại vui nữa. Mình rất quý thầy. Thầy Cước và thầy Đào

cũng vậy, các thầy đều là những người rất am hiểu thực tế vì làm thực tế rất

giỏi. Thầy Đào thì hài hước, lúc nào cũng kể chuyện vui, thầy Cước thì hiền

mà cũng nhiệt tình giảng, sinh viên không hiểu nói thầy giảng đi giảng lại

thày vẫn cứ nhiệt tình ko ngại, tiếc cái giảng mãi mà cũng vẫn ko hiểu gì

Thầy Nam cũng giỏi nhá, thầy nổi bất cái yêu vợ cực kì. Chả biết bọn nó tìm

đâu được cái clip thầy post lên youtube tặng vợ hôm kỉ niệm ngày cứoi thì

 phải. Trong clip thầy đánh đàn và hát một bài tự sáng tác và nhắn nhủ lời yêu

thương đến vợ thầy. Nghe đồn các bạn nữ D05 hâm mộ thầy lắm. Hôm 8/3

thầy kể chuyện mua hoa về tặng vợ, vợ không thích bảo muốn được tặng

laptop cơ. Thế là thầy phi ngay ra mua laptop về tặng. bọn lớp mình hỏi, sao

thầy tặng quà to thế, thầy bảo, tại các cậu chưa có vợ nên không biết sự yên

 bình giá trị thế nào đâu





Thầy dạy môn cơ sở dữ liệu phân tán là thầy Phạm Thế Quế. Mình được

nghe các anh chị dặn lại: thầy rất thương sinh viên, điểm cho rất cao, đứa nào

điểm thấp thầy tòan vớt vát kéo lên. Thầy làm chủ nhiệm lớp , rất quan tâm,

thầy thường xuyên cho họp lớp kiểm tra tình hình học tập. mình quý thầy ở 

điểm này. Thầy lần gặp nào cũng giục, học làm web, học về mạng đi,

ASP.net, C# học đi, phải tự học đi còn ra trường làm việc. Hồi thầy dạy môn

CSDL phân tán, buồn cười nhất là các nhóm lên báo cáo, chả mấy khi được

 báo cáo trọn vẹn, đến đoạn nào thầy không ưng ý là thầy nói chen luôn cho

đến hết buổi , thầy hỏi kiến thức, sinh viên trả lời xong là thầy vừa lắc đầu và

 bảo: "Mờ lắm, cái gì cũng mờ mờ thé này thì chết" .Thầy toàn đọc logic là

logik lạ ơi là lạ. Nhớ buổi nhóm cái Hiền báo cáo, nó sợ thầy nói tranh mất,

nói cứ như ăn cướp, nó cứ tranh nói với thầy làm cả lớp cười vỡ bụng.

Mình dành hai phần cuối cho hai người thầy quan trọng - ảnh hưởng tới mình

rất nhiều: thầy Nguyễn Minh Hải và thầy Từ Minh Phương. <Thầy Quế cũng

gây ảnh hưởng nhiều nhưng phải được kể đầu tiên vì thầy phải được kể đầu

tiên, thầy là người thầy đầu tiên :X:X:X)

 Năm thứ 3 mình đi xem các anh chị D03 bảo vệ, đi tham khảo lần lượt các

hội đồng, mình được các anh chị khuyên như sau: Sau này em làm đồ án, em

nên tránh xa hai hội đồng thầy Nguyễn Minh Hải và thầy Từ Minh Phương,

vì hay thầy này giỏi và khó lắm. Sinh viên theo các thầy rất mệt, mà phải

thực giỏi và muốn học hỏi mới làm được, hơn nữa điểm cũng không cao vì

các thầy hỏi khó lắm.

Thế rồi không ngờ sau này, đây lại là hai người thầy hợp mình nhất, ảnh

hưởng đến mình nhiều nhất.

Thầy Nguyễn Minh Hải thì nổi tiếng là khó ở trường, kì tích là thầy cho cả

lớp D01 trượt môn logic mờ với 64 con 0 và 4 con 1, cộng điểm cả lớp cũng

ko đủ điểm qua . Sau vụ này thầy được phong danh hiệu "Dũng sĩ diệt sinh

viên" Mình nghe kể D04 học môn CSDL và Mạng máy tính của thầy thì trượt

mất hơn nửa lớp





D05 có đặc điểm là rất thích hỏi và rất hay hỏi. thầy đặc biệt ấn tượng điểm

này ở D05, đặc biết quý D05. Có một lần thầy khen D05 thế mà nó như một

tin động trời, lần lượt thầy Trần Đình Quế, cô Vân Anh, Thầy Từ Phương

đều báo tin vui cho lớp

Thầy dạy 3 môn : CSDL, mạng máy tính và quản trị dự án. Thầy quý mình,

tòan trêu và rủ mình đi ăn thịt chó. Tại vì mình ra mắt thầy ấn tượng quá,

 buổi đầu tiên thầy vào lớp, thầy bảo phụ nữ Việt Nam là sướng nhất thế giới,

nhưng mình đứng lên cãi luôn

Mình rất thích tính thầy, lúc thầy cười nhìn trông thật sảng khoái, một nụ

cười vô tư lự của trẻ con ý. Thầy giảng bài rất hay, mình thích cách giảng của

thầy, lần đầu tiên D05 quen với cách giảng bằng slide tiếng anh, giờ nghĩ lại

thấy thú vị và dễ hiểu thật.

Mình thích cái cách nhìn tổng quan của thầy, cái cách mô hình hóa, làm đơn

giản vấn đề trở về thực chất giúp cho nhìn nhận sự vất sự việc dễ dàng hơn.

Mình cũng đã theo thầy làm một thời gian. Tiếc là mình không theo được đến

nơi đến chốn và chắc cũng làm thầy buồn lòng ít nhiều. Mình còn nhớ có một

lần, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, thầy say rượu. Lúc đó thầy như trút bầu

tâm can, những gì thầy trăn trở, những gì thầy đau đáu trong lòng về sinh

viên và tương lai, về dạy và học. Mình hiểu thầy thương sinh viên hơn ai hết,

mình là đứa được nhận những cuộc điện thoại dài hơn chục phút của thầy, chỉ

để nghe thầy mắng, than phiền và cả sự xót xa về nên giáo dục nước nhà của

thầy. Thầy luôn nói: "Tôi biết, tôi hiểu và tôi cũng thương anh chị lắm, các

anh chị không được lớn lên trong một nền giáo dục tốt, thế nhưng các anh chị

 phải tự học, phải cố gắng chứ đừng ỷ lại phải tìm tòi phải học và làm những

cái đáng làm." Mình hiểu thầy trăn trở và bất mãn nhìều về cái cơ chế trì trệ

của xã hội và của chính học viện. Chỉ tiếc là mình không thể làm được gì để

giúp thầy bớt đi những phiền muộn ấy. Thầy bị bệnh gout, nên cứ trở trời là

đau đớn không đi lại được. Những lúc như thế mình thấy rất thương thầy, chỉ

mong thầy sớm khỏe lại để tiếp tục đến dạy cho sinh viên.





Mình thấy thầy đúng là trọng nữ kinh nam . Thấy rất tôn trọng phụ nữ. Luôn

dành những ngôn từ đẹp nhất để ca ngợi phụ nữ Việt Nam. Ngày 8/3 thầy bắt

con trai lớp D05CN1 ra đứng úp mặt vào tường vì không có quà tặng con gái.

Thầy ảnh hưởng đến mình nhiều về cách nhìn nhận của thầy, sự nhiệt thành,

trách nhiệm của thầy đối với cuộc sống, đối với xã hội và con người. Theo

thầy mình học cách tổng quát hóa vấn đề, học cách đơn giản sự việc, quy về

đúng bản chất để thấy rõ hơn, dễ hiểu hơn. Theo thầy, mình học được tính

trách nhiệm. Những gì mình đang làm, sẽ làm có ý nghĩa thế nào với gia đình

, xã hội và cả cái tâm mình đặt trong những vấn đề đó nữa.

 Người thầy quan trọng và có ảnh hưởng nhất với mình đó là thầy Từ Minh

Phương. Mình nhìn thấy thầy lần đầu tiên là năm thứ 3, khi mình và Quảng đi

mời thầy tham gia buổi giao lưu Việt -Hàn. Cảm nhận đầu tiên về thầy đó là

sự nhẹ nhàng, thân thiện. Lần thứ 2 nói chuyện với thầy là buổi kỉ niệm 10

năm thành lập học viện ở Queen-Bee, lần này có nói chuyện lâu hơn, thấy

thầy rất vui tính, lần đầu tiên thấy thầy nói đùa, là trưởng khoa nói đùa thì

thật mình cũng bất ngờ lắm, thầy còn rất hồn nhiên: "Thầy nổi máu tham lên

rồi " đến lúc nhảy nhót, thầy cũng nhẩy hơi ác nhá

Đến khi học thầy môn Hệ Điều Hành, thì mới có cơ hội được làm việc với

thầy nhiều. Đó là khi thầy giới thiệu mình và anh Nam làm Microsoft Student

Partner, rồi lại được giao nhiệm vụ thành lập câu lạc bộ sinh viên cho khoa

và sau này là cho trường. Mình biết thầy rât giỏi rồi, nhưng được anh Nam kể

cho nghe về sự tuyệt vời khi được làm việc với thầy là mình quyết tâm theo

thầy từ lúc đó. Mình quyết định xin thầy hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa

học. Buổi học hôm ấy, ra chơi mình không đá cầu như mọi khi mà đi theo

thầy. Mình nghe kể về độ khó của thầy rồi nên hơi lo một chút, . Khi nghe

mình nói muốn được thầy hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học không ngờ 

thầy làm cho một câu: thầy không hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học,

em muốn làm thì gặp thầy Duy Phương ...(đoạn này mình hơi sock vì ko ngờ 

thầy nói thế ) ...để thầy Duy Phương đứng tên hướng dẫn còn thầy sẽ hướng

dẫn em trực tiếp. bó tay với kiểu nói của thầy. Mình vui quá, "dạ vâng ạ





luôn". Sau thầy bonus thêm một câu: "Làm với thầy toàn cái khó đấy, lập

nhóm đi, chọn đứa nào khá khá vào"

Mấy hôm sau thầy hỏi về vụ lập nhóm, mình thích số 5 nên định lập nhóm 5

nhưng mà đúng là ít kinh nghiệm, thầy bảo nhóm 5 nhiều quá 3 hoặc 4 thôi,

vì thế mình đành ngậm ngùi nói với Trung hix, áy náy quá

Còn lại mình , Luân, Khôi, Tuấn. Vài tuần sau thầy bắt đầu vứt tài liệu cho

đọc về một cái nghe rất là không tưởng "Thêm dấu tự động vào văn bản tiếng

Việt không dấu"

Trong quá trình làm việc, thằng Khôi lười nên bị out, vì thầy đuổi . Thầy có

những rule sau: Đến gặp thầy mà đến muộn quá 15 phút thì thôi không cần

đến nữa , lười và vô trách nhiệm thì không được làm nữa.

Trong quá trình làm việc với thầy, mình nhận ra thầy có một cái nhìn rất hay

về vấn đề, đó là cái nhìn tổng quan đơn giản bản chất vấn đề kết hợp với một

sự chi tiết hóa theo từng bước đủ để biết những gì cần để giải quyết nó, nên

mình thấy học rất là nhanh, thầy giảng thì miễn chê, dễ hiểu cực kì.

Từng vấn đề một, chúng mình được thầy hướng dẫn từng bước nên làm thế

nào. Mình cũng rất ấn tượng khi thầy giao cho mình tài liệu, đọc, và đề xuất

giải pháp. Thêm một câu nữa của thầy: "Có gì khó khăn quá thì hỏi thầy ngay

chứ tự mò mẫn nhiều khi lại không ra" trách nhiệm chưa.

Làm với thầy mình có thêm được kiến thức, vừa học được cách làm việc, tư

duy khoa học tác phong công nghiệp, có trách nhiệm, đúng giờ, thầy đúng là

rất pro. Mình và nhóm từng bước tháo gỡ những vướng mắc để hòan thành

xong được đề tài dưới sự tận tình chỉ bảo của thầy. Đề tài đã được bảo vệ với

kết quả là giải nhất, Mình rất vui về điều này.

Một kỉ niệm vui với thầy Phương nữa đó là học môn trí tuệ nhân tạo, thầy rất

thích cho sinh viên đặt tên các con vật, một bài thấy lấy hai con làm ví dụ là

con mèo và con chuột, thầy hỏi con mèo thì tên là gì nhở: mình hồn nhiên:

con mèo tên là jerry thầy ạ <đừng thắc mắc, tớ thích thế >, bọn Luân,

Quảng,Tuấn... thì nói to nhiều lần: "Con mèo tên là Phương ", mình nghe

xong im thin thít, không ý kiến gì ,lặng lẽ nhìn thầy với vẻ mặt con nai vàng





ngơ ngác, Quảng đã nhìn ra vấn đề nên cũng im thin thít luôn, nhưng bọn còn

lại tiếp tục "Con mèo tên là Phương", đến lúc nghĩ ra thì đứa nào đứa đấy sợ 

xanh mặt, thầy thì chỉ tủm tỉm cười, chả nói gì Sau vụ đấy mình rút ra, tên

giống tên thầy. lợi hại thật

Mình, Luân Tuấn quyết định xin thầy hướng dẫn đồ án, mặc dù lúc này mình

còn phân vân lắm vì cái đồ án định theo thầy Hải quá hay, mình kết nó bởi vì

mình thực sự có mong muốn thực hiện được nó, trong khi đó nếu theo thầy

Phương mình chưa biết nên làm cái gì tiếp. Nhưng rồi mình đã quyết định,

mình muốn làm cả hai , nhưng ....một loạt những biến cố xảy ra khiến mình

chỉ còn làm có 1 cái.

Thầy Phương đã mở cho mình một hướng đi mới, một cái nghe tên cũng đã

chả biét nó là cái gì: "Tin sinh học". Được cái mình có đặc điểm rất thích cái

gì mới (cái vụ này xuất phát từ cái tính tò mò hiếu kì không chữa nổi của

mình), và thích nghi cũng rất nhanh. Mình dần dần được thầy hướng cho tiếp

cận các vấn đề, các khái niệm mới. Bắt đầu một thời kì làm khoa học thực sự,

khoa học hòan tòan mới mẻ.

Đọc tài liệu, 100% tiếng Anh, tiếng Việt à, đừng có mơ. Mình được thầy mô

tả vấn đề một cách tổng quan, sau đó vứt cho tài liệu về đọc, vấn đề của mình

giờ là làm theo cái tài liệu đó. Nào giờ thì làm đi.

Một mình, không mò mẫm, có thầy chỉ đường rồi, có điều lúc đi đường là

mình đi một mình, có thêm cái bản đồ thầy vẽ cho nữa thôi. Mình lần lượt,

đọc hiểu, tìm cách giải quyết, thực nghiệm, khó khăn thì lại tìm cách giải

quyết, đến khi khó quá vẫn cố tìm cách, chưa chịu gặp hỏi thầy, mãi rồi nó ra

thì thôi . <Mình vấn bướng cái vụ này, rất ít khi tự giác hỏi thầy, thích tự mày

mò làm. Có lần thầy còn phải gọi cho mình hỏi khó khăn ở đâu để thầy giúp

khi nghe Duy kể là mình đang gặp khó khăn , vấn đề là mình nghĩ cái gì nên

hỏi, cái gì không, thầy nên giúp ở mức độ nào thôi, chứ nhiều cái thầy không

giúp được: kiểu như version mới nhất nó không chạy nhưng version cũ lại

chạy ngon ơ ý cái này mình tự cứu mình thôi >





Làm tin sinh học. quan trọng nhất là thực nghiệm, nó là vấn đề thực tế, nên

thực nghiệm vô cùng quan trọng. Phương pháp có rồi, nhưng quan trọng là

thực nghiệm thế nào, kết quả ra sao, độ chính xác thế nào? Dần dần mình di

từ đơn giản đến phức tạp, cải tiến với những đề xuất khó khăn hơn.

Thầy định hướng, mình giải quyết, đề xuất, cải tiến thoải mái, thầy không

giới hạn gì hết. Càng làm việc với thầy mình càng khâm phục thầy về cả tài

năng lẫn tính cách. Mình là đứa hay cãi, ấy thế mà hầu như không cãi thầy.

Làm việc với thầy mình tiếp thu được nhiều kiến thức mới, những cái mà

trước đây mình chưa bao giờ biết, những kinh nghiệm mới, những trải

nghiệm nghiên cứu khoa học thực sự.

8 tháng, mình học được nhiều, trở nên có trách nhiệm hơn, làm việc hiệu quả

hơn, và kính trọng thầy hơn. :X Hồi xưa mình có một chút e dè thầy,hơi sợ 

sợ, nhưng khi làm việc lâu như vậy rồi thì lại thấy rất thoải mái trao đổi với

thầy, có thể thoái mái ý kiến mà ko sợ gì hết, thẳng thắn mà chơi thôi

Thầy ưu ái mình rất nhiều, nhưng mình đúng là có một sự bướng bình cố hữu

mà thường "break the rule" khi cái "rule" đấy mình không thích. Thế nên

mình đã hụt mấy vài cơ hội mà thầy đã trao cho tận nơi. tiếc đứt ruột, giờ 

nghĩ lại vẫn còn cay.

Thầy đã tận tậm chỉ bảo, truyền đạt kiến thức cho mình, minh thấy thầy giảng

rất dễ hiểu, chả phải hỏi lại mấy, mình nghe thầy giảng về tiếp cận vấn đề

nhanh chóng hơn hẳn, mình mất thời gian nhiều cho những thử nghiệm thực

tế thôi. với bộ dữ liệu to, có những lúc máy mình chạy cả tuần trời mới xong

một bước. Thầy nghe kể còn cho tiền nâng cấp máy .

 Nhờ sự giúp đỡ của thầy, sự nỗ lực của mình, đồ án cũng hòan thành xong,

mình tốt nghiệp. Nhưng dự án vẫn tiếp tục, mình sẽ tiếp tục làm việc với thầy

trong thời gian tới, mình mong muốn được học hỏi từ thầy nhiều hơn nữa,

mình biết đó là những trải nghiệm , kiến thức quý gía không dễ gì có được.

Mình sẽ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng thầy.

Mình may mắn vì đã được gặp và học những người thầy tuyệt vời. Mình

không hối hận là đã vào PTIT, (mặc dù nếu có cơ hội làm lại là mình thi





 Ngoại Thương đấy nhưng chữ nếu chả xảy ra bao giờ) mình đã có cơ hội

được học hỏi từ những người thầy tuyệt vời, luôn tận tình, thương sinh viên

hết mực.

Mình học được từ thầy Trần Đình Quế sự tâm huyết, sự đam mê cần có đối

với một công việc, học từ thầy Hoàng Xuân Dậu một sự thẳng thắn, thực tế,

tính phản biện khoa học, học từ thầy Nguyễn Minh Hải một cách tiếp cận

tổng quát hóa vấn đề và cả về tình thương trách nhiệm, học từ thầy Từ Minh

Phương cách nhìn nhận ở mức chi tiết để giải quyết vấn đề một cách thực tế

nhất,phong cách làm việc hiệu quả,... đó chỉ là một ít những thứ mình được

học ở các thầy. Mỗi người thầy đều là một kho tri thức, sinh viên hãy tìm

hiểu và chọn lấy những thứ mình cần.

Mình nghĩ đại học luôn là một trải nghiệm quý giá, dù cách này hay cách

khác, sinh viên sẽ luôn có những bài học, những bài học quan trọng , những

hành trang thiết yếu để chuẩn bị bước vào đời.

Và mình luôn biết ơn những người thầy, những người thầy dạy mình từ lúc

học i tờ cho đến khi học đại học, những người thầy đã tạo nên mình của ngày

hôm nay.




