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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

Hưởng ứng tháng Thanh niên 2012 với  Trong số này:
chủ đề “Thanh niên sống đẹp, sống có
 Các sự kiện:
ích” do Tỉnh Đoàn Đồng Nai phát động, trong
 Chuyên đề cho sinh viên Khoa
tháng 3/2012, Đoàn Thanh niên trường
Quản
trị, Ngoại ngữ do ông Vikrom
Sonadezi đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết
Kromadit
trình bày.
thực như: Hiến máu nhân đạo, cuộc thi sinh
viên ưu tú 2012 giữa các trường Đại học, Cao
 Hội nghị chuyên đề về xử lý
đẳng trong tỉnh, chuẩn bị tổ chức Đại hội
nước thải.
Đoàn Thanh niên CSHCM nhiệm kỳ 4 đã thu
 Tổ chức lớp Kỹ năng giao tiếp
hút nhiều Đoàn viên hăng hái tham gia.
khách hàng tại công ty Sonadezi
Long Bình.
 Hoạt động Đoàn thể:
 Hiến máu nhân đạo.
 Chương trình sinh viên ưu tú.
 Blog thời sự:
 Động cơ học tập của sinh viên
hiện nay.
 Kỹ năng sống:
 Thế nào là một công việc tốt?
**-**
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Theo dòng sự kiện
TIẾP ĐOÀN LÃNH SỰ PHÁP ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC
Ngày 13/02/2012 vừa qua,
Tổng công Sonadezi và Trường CĐ
CN và QT Sonadezi đã hân hạnh đón
tiếp Ông Fabrice Mauriès - Tổng lãnh
sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
đến thăm và làm việc.
Đón tiếp đoàn Lãnh sự Pháp có
ông Chu Thanh Sơn - Phó Tổng Giám
đốc, ông Trần Thanh Hải - Phó Tổng
Giám đốc Tổng công ty Sonadezi,
ông Phạm Văn Tỉnh – Nguyên Phó
Hiệu trưởng, Ông Trần Thanh Ngoan
- Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Công nghệ và Quản trị Sonadezi
cùng một số nhân viên, giảng
viên của Tổng công ty và Trường.
Trong buổi làm việc, ngài Tổng
lãnh sự đã được Tổng công ty giới
thiệu về tình hình kinh tế, văn hóa,
xã hội của tỉnh Đồng Nai nói chung
và tình hình hoạt động của Tổng
công ty nói riêng. Ngoài ra, ngài
Mauriès còn được nghe cô Hoàng Thị
Minh Hà - GV khoa CN May-Giày báo
cáo về tình hình hợp tác giữa Trường
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị
Sonadezi với vùng Rôhnê-Alpes của
Pháp.

Về phần mình, ngài Fabrice
Mauriès đánh giá rất cao những
thành tựu mà Tổng công ty đã đạt
được trong 20 năm qua và thông qua
các thông tin phản hồi của các doanh
nghiệp Pháp đã đầu tư tại các khu
công nghiệp của Sonadezi, ông cũng
có lời khen đối với môi trường đầu tư
tại các khu công nghiệp này.
Về lĩnh vực hợp tác giáo dục,
Ngài Tổng lãnh sự đặc biệt quan tâm
đến các ngành đào tạo của Trường
Sonadezi, ông đánh giá đây là một
mô hình rất tốt và mong muốn trong
thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác
sang các ngành khác mà Pháp có thế
mạnh chứ không chỉ riêng ngành
công nghệ May-Giày.

Kết thúc buổi làm việc Ngài
Tổng lãnh sự đã nhận lời mời tham
quan khuôn viên và cơ sở vật chất
của Trường Cao đẳng Công nghệ và
Quản trị Sonadezi.
Theo P.HTQT&QHDN

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG
TẠI CÔNG TY SONADEZI LONG BÌNH
Vừa qua, Trường CĐ Sonadezi đã tổ chức đào tạo được 2 lớp ngắn hạn về
Kỹ năng giao tiếp khách hàng theo đơn đặt hàng của Công ty Sonadezi Long Bình
cho các cán bộ, nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng của công
ty, lớp học gồm có hơn 70 học viên tham gia và được tổ chức làm 2 đợt (đợt 1
ngày 06/3/2012, đợt 2 ngày 13/3/2012).
Theo P. HTQT&QHDN
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Theo dòng sự kiện
CHUYÊN ĐỀ “ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT NHÀ KINH DOANH
THÀNH CÔNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM”
Chiều 28/3/2012 vừa qua,
trường Cao đẳng Công nghệ và Quản
trị Sonadezi đã vinh dự đón tiếp ông
Vikrom Kromadit - Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Amata và đoàn làm việc
đến thăm và ký tặng sách cho sinh
viên trường CĐ Công nghệ và Quản
trị Sonadezi.

Tiếp đoàn có Ông Chu Thanh
Sơn – P. Tổng Giám đốc Tổng công
ty Sonadezi, TS. Huỳnh Ngọc Phiên Tổng Giám đốc Công ty CP Amata
VN, Ông Lưu Phước Dũng – Hiệu
trưởng Nhà trường và hơn 200 sinh
viên ngành Quản trị Kinh doanh và
Tiếng Anh Thương mại.

Tỉ phú Thái cho biết lần này
ông sẽ thực hiện hành trình vòng
quanh các nước Châu Á, Việt Nam là
điểm dừng chân thứ 2 vừa kết hợp ra
mắt cuốn sách, vừa thúc đẩy hợp tác
đầu tư kinh tế với Việt Nam.

Kết thúc buổi hội nghị này,
Ông Vikrom Kromadit cùng đoàn
caravan của mình rời Đồng Nai để đi
xuyên Việt, ghé qua các thành phố
như Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn,
Đà Nẵng, Huế, Vinh, Hà Nội, Hạ
Long, Hải Phòng... Ông sẽ lưu lại Việt
Nam đến ngày 16-4 trước khi tiếp
tục cùng dàn siêu xe hiện đại chinh
phục các quốc gia châu Á.

Nhân dịp này ông Vikrom
Kromadit đã có cuộc nói chuyện với
sinh viên Nhà trường với chủ đề
“Điều gì làm nên một nhà kinh
doanh thành công và có trách
nhiệm”, đồng thời ông đã giới thiệu
và ký tặng cho tất cả sinh viên tham
gia buổi trò chuyện 2 cuốn sách “Tay
không gây dựng cơ đồ” và cuốn
“Nghiệt ngã & thành công” mới xuất
bản gần đây của ông.
Đây là lần thứ 2 ông Vikrom
Kromadit trở lại Việt Nam (lần đầu
tiên vào tháng 5-2011) trên dàn xe
“có một không hai” được thiết kế như
khách sạn với đầy đủ tiện nghi phục
vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Theo Phòng HTQT&QHDN

Theo dòng sự kiện
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “CÁC CÁCH TIẾP CẬN BỀN VỮNG CHO QUẢN
LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT RẮN TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Trong khuôn khổ
chương trình hợp tác
với Viện Công nghệ
Châu Á tại VN (AITVN), ngày 30/3/2012
vừa qua, Trường Cao
đẳng Công nghệ và
Quản trị Sonadezi và
AIT-VN đã phối hợp tổ
chức Hội nghị Chuyên
đề “Các cách tiếp cận
bền vững cho quản
lý nước thải và chất
rắn tại các nước
đang phát triển” do
PGS. TS Thammarat
Koottatep, Giảng viên
Khoa Kỹ thuật và Quản
lý Môi trường (EEM),
Trường Môi trường, Tài
nguyên và Phát triển
(SERD),
Viện
Công
nghệ Châu Á (AIT),
Thái Lan trình bày.

Hội nghị Chuyên đề lần này thu hút hơn 60 cán bộ,
nhân viên, kỹ thuật viên ngành môi trường đến từ các
doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Sonadezi và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến tham dự.
Theo Phòng HTQT&QHDN

ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2012
Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2012, Đại diện

trường
CĐ
Sonadezi
gồm có 20 cán bộ, giảng
viên, nhân viên tham dự
Đại hội đại biểu Tổng
Công ty Sonadezi năm
2012.
Đại hội đã nghe
và đóng góp ý kiến báo
cáo của Ban Tổng Giám
đốc về tình hình sản
xuất kinh doanh của
Tổng công ty trong năm
2011. Đại hội cũng đã
bầu lại Ban Thanh tra
nhân dân nhiệm kỳ 2012
- 2015 và ký kết lại Bản
Thỏa ước Lao động tập
thể.
Theo CĐ Trường.
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Hoạt động Đoàn, Hội
PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
Hưởng ứng cuộc vận
động “Thanh niên sống đẹp,
sống có ích” do Tỉnh Đoàn
phát động, Đoàn viên sinh
viên Trường Cao đẳng CN &
QT Sonadezi đã luôn xung
kích hành động vì cộng
đồng. Ngày 16/3/2012 vừa
qua, Đoàn viên sinh viên,
cán bộ công nhân viên,
giảng viên Nhà trường đã
thực hiện nghĩa cử cao đẹp Hiến máu nhân đạo.
"Hiến máu nhân đạo“
là một hoạt động thường
niên của Đoàn viên Thanh
niên Sonadezi. Trong đợt
hiến máu năm nay đã thu hút được gần 300 đơn vị máu hiến tặng từ các Đoàn viên
sinh viên, cán bộ giảng viên, công nhân viên Nhà trường và các đơn vị thành viên
thuộc Tổng Công ty Sonadezi.
Theo Đoàn Thanh niên.

BÁN KẾT CUỘC THI SINH VIÊN ƯU TÚ 2012
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG NAI
Nhằm tạo sân chơi cho
học sinh-sinh viên trong toàn
tỉnh, ngày 06/04, trường CĐ
Sonadezi đã tổ chức vòng bán
kết cuộc thi “Sinh viên ưu tú
2012”.

nhất vào vòng chung kết, trong đó có 4 sinh viên
trường CĐ Sonadezi, 2 sinh viên Trường ĐH Đồng
Nai, 1 sinh viên trường ĐH Lạc Hồng.
Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày
13/4/2012.
Theo Đoàn Thanh niên.

Cuộc thi này bắt đầu từ
ngày 15/3/2012 và đã thu
hút hơn 20 sinh viên từ các
trường Đại học, Cao đẳng
trong tỉnh tham gia.
Nội dung cuộc thi gồm 4
phần: Tự giới thiệu về bản
thân và trường đang theo
học, Tài năng, Bình luận
video, Hùng biện.
Bằng sự nhiệt tình và
tài năng của các bạn sinh
viên, cuộc thi đã diễn ra
thành công tốt đẹp. Với sự
tranh tài đầy kịch tính, Ban
giám khảo đã chọn ra 7 sinh
viên xuất sắc với điểm số cao
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Tuyển sinh
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2012
Stt

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
1.000

Các ngành đào tạo Cao đẳng
1 Công nghệ May

C540204

A, A1

80

2 Công nghệ Da giày

C540206

A, A1

80

3 Quản trị - Kinh doanh

C340101

A, A1, D1

180

4 Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

100

5 Kế toán

C340301

A, A1, D1

180

6 Tiếng Anh (Thương mại)

C220201

A1, D1

120

Tiếng Trung Quốc (Thương
mại)

C220204

A1, D1,
D4

60

8 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510103

A, A1

100

9 Công nghệ Thông tin

C480201

A, A1, D1

100
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Các ngành đào tạo Trung cấp
(Xét học bạ lớp 12 hoặc điểm thi ĐH, CĐ năm 2012)
1

Xây dựng Dân dụng và Công
nghiệp

2 Kế toán

200

021

50

022

150

Chi tiết tại website: www.sonadezi.edu.vn

KẾT QUẢ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 25/3/2012

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xét
tốt nghiệp và nhu cầu xét điểm
thưởng, miễn học phần của sinh
viên, ngày 25/3/2012, Trung tâm Tin
học – Ngoại ngữ Sonadezi đã tiếp tục
tổ chức kỳ thi TOEIC nội bộ
Sonadezi. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm
túc và đạt kết quả tốt đẹp.
Đợt thi này thu hút gần 600
thí sinh đăng ký tham gia, kết quả có

364 thí sinh đạt (tổng điểm >= 350
điểm), trong đó có thí sinh đạt điểm
cao nhất là Bùi Nguyễn Ngọc Tùng –
sinh viên lớp K6CNTT với 650 điểm.
Từ ngày 16/04/2012 Trung
tâm Tin học – Ngoại ngữ sẽ tiến hành
cấp giấy Chứng nhận TOEIC nội bộ
cho các thí sinh đạt. Chi tiết xem tại
website: www.sonadezi.edu.vn.
Theo P.HTQT&QHDN
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Blog thời sự
ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
Sinh viên có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đảm nhiệm được trọng
trách của mình, trước hết sinh viên phải học tập tốt. Học
tập là hoạt động cơ bản nhất trong lối sống sinh viên.
Chất lượng học tập chịu sự ảnh hưởng các yếu tố khách
quan và chủ quan, đặc biệt động cơ học tập (ĐCHT).
Vậy, ĐCHT của sinh viên hiện nay ra sao?
Theo kết quả khảo sát 180 sinh viên Phân viện
báo chí và tuyên truyền (PVBC&TT) do nhóm sinh viên
Khoa Xã hội học (PVBC & TT) thực hiện cho thấy đa số sinh viên mong muốn học
tập để nâng cao kiến thức, phát triển nhân cách (71,1%). Trên nửa số sinh viên có
ĐCHT để dễ kiếm việc làm, đảm bảo cuộc sống sau này (53,9%). ĐCHT để phục vụ
yêu cầu của đất nước chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (31,1%). Sinh viên học tập để có nghề
nghiệp chuyên môn cao là 40,6%. Học tập để không thua kém bạn bè được sinh viên
đề cập tới rất thấp (6,7%). Những kết quả này cho thấy tính đa dạng, phức tạp trong
ĐCHT của sinh viên.
Nghiên cứu về lối sống sinh viên cũng mẫu khảo sát trên, đối với 800 sinh
viên tại 5 trường đại học ở TP Hồ Chí Minh cũng thu được kết quả tương tự về
ĐCHT. Kết quả còn chỉ ra rằng ĐCHT của sinh viên chịu sự chi phối của các yếu tố
về kinh tế, xã hội, những sinh viên có mức sống khác nhau, có địa bàn cư trú khác
nhau, có ngành học khác nhau... thì có ĐCHT khác nhau.
Từ kết quả nghiên cứu của hai đề tài trên có thể đưa ra một số nhận xét về
ĐCHT của sinh viên hiện nay như sau:
Thứ nhất, ĐCHT của sinh viên rất đa dạng, chịu sự chi phối
của các yếu tố kinh tế - xã hội và điều kiện hoạt động khác nhau
nhưng nhìn chung rất lành mạnh và luôn hướng tới các nhu cầu
mưu sinh, lập nghiệp. Nhu cầu này luôn thích ứng với xã hội, thoả
mãn được các chuẩn mực và xu thế phát triển của xã hội.
Thứ hai, ĐCHT của sinh viên hiện nay chủ yếu
hướng vào các động cơ mang tính cá nhân như học
để kiếm việc, học để nâng cao tri thức, phát triển nhân cách... còn
động cơ học để phục vụ yêu cầu phát triển đất nước được sinh viên
lựa chọn với tỷ lệ thấp. Điều này là do tác động của mặt trái cơ chế
thị trường gây nên. Nó làm cho sinh viên hiện nay lo cho cuộc sống
cá nhân nhiều hơn, thực dụng hơn. Kết quả này có thể làm cho một
số người không hài lòng bởi vì bao giờ họ cũng muốn thế hệ trẻ phải
hướng vào mục tiêu xã hội một cách rõ nét. Tuy nhiên, nếu sinh viên trang bị cho
mình tri thức, bồi dưỡng những phẩm chất nhân cách để có nghề nghiệp chuyên
môn cao giúp họ có điều kiện đảm bảo cuộc sống cá nhân thì họ càng có khả năng
cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Như vậy lợi ích quốc gia vẫn được đảm bảo trong
khi đó lợi ích cá nhân cũng được tăng cường.
Thứ ba, tỷ lệ sinh viên chọn tiêu chí học vì không muốn thua kém bạn bè là
rất thấp. Điều này cho thấy, sinh viên ngày nay học không phải để ganh đua, mà
học để có năng lực, đạo đức, có nghề nghiệp chuyên môn cao, đảm bảo vững chắc
cho tương lai của mình sau khi ra trường.
Như vậy, mặc dù sự lựa chọn ĐCHT của sinh viên rất đa dạng phong phú và
có sự khác biệt nhau giữa các cá nhân, nhóm sinh viên ở điều kiện khác nhau
nhưng nhìn chung những động cơ này luôn kích thích hứng thú, tạo động lực cho
sinh viên học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.
Trích Tạp chí Thanh niên, 2003 - ThS. Thân Trung Dũng, Học viện Hậu cần.
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Kỹ năng sống
THẾ NÀO LÀ MỘT CÔNG VIỆC TỐT?
Một người đi làm nhiều năm chưa chắc trả lời
được câu hỏi “Thế nào là một công việc tốt?”. Có thể
bạn nghĩ đó là một công việc được trả lương cao và có
nhiều cơ hội thăng tiến. Vẫn chưa đủ bạn ạ! Một công
việc tốt là tập hợp của bốn chữ P: Passion, Place,
People và Pay.
1. Passion: Đam mê - Mỗi sáng tỉnh giấc, bạn hăng
hái chuẩn bị đi làm hay phải ép mình bước ra khỏi
nhà? Bạn có dành hết tâm trí cho công việc đang làm hay chỉ vì tiền lương bạn
nhận mỗi tháng? Bạn chỉ làm theo những gì được hướng dẫn, hay bạn hoàn thành
công việc theo cách riêng của bạn, sáng tạo và chủ động?... Sẽ khó đạt được kết
quả như ý nếu bạn làm bất kỳ việc gì mà thiếu niềm đam mê. Bạn không tin? Hãy
thử một lần đặt niềm đam mê vào việc bạn đang làm, tốc độ hoàn thành cũng như
thành quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên.
2. Place: Nơi chốn - Nơi chốn có thể hiểu là công ty nơi bạn làm việc. Bạn có yêu
công ty mình không? Bạn có thích chỗ ngồi hiện tại của mình không? Môi trường
làm việc có tạo cho bạn cảm giác thích thú cũng như sẵn sàng hoạt động hết công
suất?... Nếu vẫn chưa cảm thấy chắc chắn, bạn có thể kiểm chứng bằng cách sau:
mỗi khi ai đó hỏi công ty nơi bạn làm việc như thế nào, nếu bạn rất tự hào khi nói
về nó... Xin chúc mừng bạn! Đây nhất định là một công việc tốt.
3. People: Con người - Đồng nghiệp cũng là một phần
trong công việc và có ảnh hưởng không nhỏ đến bạn. Bạn
có cảm thấy thoải mái khi làm việc với đồng nghiệp hiện
tại? Họ tạo cho bạn cảm giác tin tưởng, gần gũi và muốn
được chung vai sát cánh? Và bạn có hợp tác hiệu quả với
sếp? Bạn tin tưởng và tôn trọng sếp? Nếu bạn cảm thấy
đội nhóm của mình cũng như toàn thể đồng nghiệp công
ty là những người anh em, là gia đình thứ hai trong công
việc, bạn đừng rời bỏ công việc này nhé!
4. Pay: Tiền lương - Không thể phủ nhận người ta đi làm là vì
lương, lương thấp hay cao là một vấn đề đáng lưu tâm. Tuy nhiên,
một mức lương không quá cao nhưng lại có thêm nhiều khoản phúc
lợi khác như trợ cấp điện thoại, số ngày nghỉ nhiều, chế độ thưởng
bằng cổ phiếu... cũng đáng để bạn xem xét.
Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi trên thì quả là tuyệt vời,
công việc hiện tại của bạn chính là một công việc tốt. Ngược lại, nếu bạn chỉ có
khoảng 2/3 câu trả lời là “Có!”, thì hãy tự tạo cơ hội cho mình. Hãy nói với công ty
những gì bạn cần công ty hỗ trợ để hiện thực hóa ước mơ của mình.
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