Số 12 – Tháng 12/2012
BẢN TIN
TRƯỜNG
CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
B

Sáng ngày 18 và 19/10 vừa qua, Trường
Cao đẳng CN&QT Sonadezi đã long trọng tổ
chức Lễ Khai giảng năm học 2012-2013 và Tốt
nghiệp cho gần 500 sinh viên khóa thứ 5 hệ
Cao đẳng, khóa 1 Liên thông Cao đẳng và 45
học sinh Trung cấp các ngành CN May, CN Giày,
Quản trị, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tiếng
Anh Thương mại, Tiếng Hoa Thương mại, Công
nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Đặc biệt năm nay Nhà
trường có gần 50 sinh viên ngành Công nghệ
thông tin khóa đầu tiên tốt nghiệp.

(xem tiếp trang 2)



Trong số này:
 Các sự kiện:
ª Khai giảng năm học 2012-2013
và tốt nghiệp niên khóa 2009-2012;
ª Tuyển sinh hệ VLVH ngành QTKD,
Kế toán, Tiếng anh Thương mại Khóa
7 và Liên thông Kế toán, Xây dựng
Khóa 3&4.
ª Đại hội chi bộ trường – Nhiệm kỳ
IV (2012-2015);
ª Khóa học Khởi nghiệp cho sinh viên
năm 2012 và cuộc thi “KHỞI NGHIỆP
CÙNG SINH VIÊN SONADEZI NĂM
2013”
 Hoạt động Đoàn thể:
ª Chào mừng ngày 20/11.
 Kỹ năng sống:
ª Văn hóa ứng xử trong học đường.
**-**
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Theo dòng sự kiện
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013
VÀ TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2009-2012
Tại buổi lễ
Khai giảng năm học
2012-2013,
Nhà
trường đã chào đón
gần 1.000 sinh viên
Cao đẳng và hệ
Trung cấp chính
quy nhập học.
Buổi lễ có sự
tham dự của đại
diện các cơ quan,
ban, ngành, các
trường
ĐH,
CĐ,
TCCN đóng trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai.
Đặc biệt có
ông Lê Văn Đức –
Trưởng Phòng Giáo
dục chuyên nghiệp
- Sở GD&ĐT tỉnh
Đồng Nai, bà Trịnh
Thị Tình – UV BCH
Tỉnh Đoàn Đồng
Nai, ông Liu Chia
Lung – Phó Hội
trưởng, ông Chang
Yao
Jen
– Hội
trưởng
danh
dự
Hiệp hội TM Đài
Loan – Chi hội Đồng
Nai, ông Chu Thanh
Sơn – Phó TGĐ
Tổng Cty Phát triển
KCN, ông Nguyễn
Viết Thăng – Phó Bí
thư Đảng Ủy Tổng
Công ty Sonadezi
cũng đến tham dự
để chức mừng các
sinh viên tốt nghiệp
của trường.

Bên cạnh đó, buổi lễ đã hân hạnh đón tiếp các
doanh nghiệp đến trao tặng học bổng cho các sinh viên có
thành tích xuất sắc trong học tập và quỹ học bổng
Sonadezi như Cty CP Sonadezi Long Bình, Cty CP Sonadezi
Long Thành, Cty CP Dịch vụ Sonadezi, Cty CP Kinh doanh
Nhà Đồng Nai, Cty CP Vận tải Sonadezi, Cty CP Sonadezi
Châu Đức, Cty TNHH Biti’s Đồng Nai, Cty CP May Đồng
Nai, Cty CP Dây và Cáp điện TAYA (VN), Cty CPHH Vedan
VN, Cty Nam Yang VN, Cty Mobifone, Cty Viettel… Tổng số
tiền học bổng mà các doanh nghiệp trao tặng cho Quỹ học
bổng Sonadezi năm nay là 138 triệu đồng.

Theo P. HTQT&QHDN
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Theo dòng sự kiện
TUYỂN SINH
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2012
Vừa qua, trường CĐ Sonadezi đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học và
Liên thông Cao đẳng năm 2012 trong hai ngày 17 và 18/11/2012, năm nay trường tiếp
tục tuyển sinh các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, tiếng Anh thương mại cho hệ Vừa
làm vừa học và ngành Kế toán, Công nghệ kỹ thuật xây dựng cho hệ Liên thông Cao
đẳng.
Kỳ thi đã thu hút hơn 150 thí sinh đăng
ký dự thi cho cả 2 hệ tuyển sinh. Kỳ thi đã
diễn ra nghiêm túc và kết thúc tốt đẹp.
Đến ngày 26/11/2012, Nhà trường đã
công bố kết quả trúng tuyển và phát giấy báo
nhập học cho các thí sinh trúng tuyển. Kết
quả có 54 thí sinh trúng tuyển ngành QTKD,
Kế toán, AVTM khóa 7 hệ CĐ VLVH, 99 thí
sinh trúng tuyển ngành Xây dựng và Kế toán
khóa 3&4 hệ CĐ Liên thông năm 2012.
Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ và tổ
chức khai giảng nhập học cho các thí sinh này
vào tối 10/12/2012. Tại buổi lễ còn trao học bổng cho 11 sinh viên có thành tích học tập
tốt trong HK2 năm học 2012-2013 với mức học bổng Giỏi là 300.000 đồng/tháng và học
bổng Khá là 200.000 đồng/tháng, học bổng được tính là 5 tháng/học kỳ.
Theo P. HTQT&QHDN

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH
THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CỦA AIT-VN TẠI ĐỒNG NAI
Nhằm đáp ứng nhu cầu củng
cố và nâng cao vốn tiếng Anh,
phục vụ cho yêu cầu công việc
cũng như theo học các chương
trình sau Đại học của các cán bộ
nhân viên đang làm việc trong các
công ty trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai, trường Sonadezi đã mời các
giảng viên có uy tín và kinh
nghiệm của trường cũng như các
trường ĐH khác mở lớp bồi dưỡng
tiếng Anh từ ngày 03/12/2012
đến ngày 30/01/2013.
Đối tượng chiêu sinh bao
gồm các ứng viên khóa 5 chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế (EMBA), ứng
viên khóa 1 chương trình thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực (PMM-HRM), và những học viên
có dự định theo học các chương trình đào tạo sau Đại học hoặc muốn nâng cao trình độ
tiếng Anh.
Thời lượng khóa học là 100 giờ và học vào các buổi tối trong tuần.
Theo P. HTQT&QHDN
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Theo dòng sự kiện
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG – NHIỆM KỲ IV (2012 -2015)
Sáng ngày 23 tháng 11 năm
2012, được sự đồng ý của Đảng ủy
Tổng Công ty Phát triển Khu Công
nghiệp, Chi bộ Trường Cao đẳng Công
nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ chức
Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết công tác
nhiệm kỳ 2010-2012, đề ra phương
hướng nhiệm kỳ 2012-2015.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có
đồng chí Nguyễn Long Bôn - ủy viên
BCH Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Sonadezi; đại diện Công
đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường,
toàn thể các đồng chí đảng viên, đối
tượng Đảng viên trong chi bộ cùng các
đồng chí đại diện các Phòng/Ban/Trung
tâm trực thuộc trường.

2010-2012, phương hướng nhiệm kỳ
2012-2015.
Đại hội đã dành nhiều thời gian
thảo luận và góp ý cho Bản báo cáo
tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ
mới, trong đó có những ý kiến chân
thành, sâu sắc và đầy tâm huyết của
các đồng chí Đảng viên về vai trò của
Chi bộ đối với việc mở rộng hợp tác
quốc tế, chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo đối
với sinh viên nước ngoài học tại trường
trong những năm tới.
Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy
gồm: Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ,
Ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.
Kết quả, Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 3
đồng chí: đ/c Lưu Phước Dũng, đ/c Trần
Thanh Ngoan và đ/c Vũ Ngọc Thanh Hà.
Đ/c Lưu Phước Dũng được bầu làm Bí
thư Chi bộ và đ/c Trần Thanh Ngoan
được bầu làm Phó bí thư Chi bộ nhiệm
kỳ 2012-2015.

Sau lễ chào cờ - hát Quốc ca và

Quốc tế ca, Đại hội đã nghe đồng chí
Lưu Phước Dũng - Bí thư Chi bộ trình
bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 20122015, đồng chí Lưu Phước Dũng – Bí
thư Chi bộ phát biểu ý kiến, trân trọng
cám ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Chi
ủy với số phiếu rất tập trung, chân
thành cám ơn Đại hội đã tín nhiệm giao
nhiệm vụ và quyết tâm thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Theo P. HTQT&QHDN

4

Theo dòng sự kiện
KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2012
Với mong muốn nâng cao kiến
thức, kỹ năng cho sinh viên, từ ngày
29/10/2012 đến ngày 01/11/2012,
trường Cao đẳng Công nghệ và Quản
trị Sonadezi phối hợp báo Diễn đàn
Doanh nghiệp – Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức
khóa đào tạo “KHỞI NGHIỆP”, khóa
học này do thầy Nguyễn Trường Sơn –
giảng viên cao cấp tổ chức lao động
Quốc tế (ILO) giảng dạy.
Khóa học đã thu hút hơn 160
sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh
doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Anh văn Thương mại, Hoa văn Thương mại tham
dự. Nhà trường cũng đã cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho các sinh viên tham gia
chương trình.
Chương trình đào tạo “KHỞI NGHIỆP” năm 2012 này được kỳ vọng là nền tảng, cơ
sở để đào tạo thế hệ doanh nhân tương lai của tỉnh Đồng Nai, cung cấp cho các em sinh
viên thêm kiến thức, kỹ năng cũng như khơi dậy những khát vọng lập nghiệp cho sinh
viên.
Sau khóa học, trường đã phát động cuộc thi “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN
SONADEZI NĂM 2013” với chủ đề: “Bạn có sinh ra để làm Doanh nhân?” dành cho
tất cả sinh viên. Thời hạn thu bài từ ngày 03/12/2012 đến 10/01/2013, chấm bài từ
ngày 11/01/2013 đến ngày 24/01/2013, chung kết và trao giải diễn ra vào ngày
30/01/2013. Tổng giải thưởng cho cuộc thi lên tới 34 triệu đồng. Thông tin cuộc thi
được cập nhật trên trang web của trường: www.sonadezi.edu.vn.
Theo P. HTQT&QHDN
LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG YUAN CHRISTIAN
Sáng ngày 9/11/2012, ông Wang
Tse Wei, giám đốc trung tâm Innovation
& Incubation, trường Đại học Chung Yuan
Christian (Đài Loan) đã dẫn đoàn đại diện
của trường đến thăm và tìm hiểu cơ hội
hợp tác đào tạo với trường CĐ Sonadezi.
Đại học Chung Yuan Christian là
một trong những trường đại học hàng
đầu Đài Loan, với các ngành đào tạo thế
mạnh của trường là kỹ thuật, kiến trúc và thương mại. Đại diện trường CĐ Sonadezi
đón tiếp đoàn là Ths. Lưu Phước Dũng, hiệu trưởng nhà trường.
Hai bên đã trao đổi về các chương trình đào tạo hiện đang thu hút sự quan tâm
của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn Đồng Nai cũng như các khu
vực lân cận. Trong số đó, chương trình đào tạo ngành khuôn đúc được đưa vào xem
xét đào tạo đầu tiên. Trường CĐ Sonadezi và Đại học Chung Yuan sẽ có các buổi làm
việc tiếp theo để thúc đẩy việc triển khai khóa học. Cũng nhân dịp này, Ths. Lưu Phước
Dũng gửi lời mời đoàn sinh viên trường Đại học Chung Yuan Christian đến giao lưu văn
hóa với sinh viên của trường trong thời gian sắp tới.
Theo P. HTQT&QHDN
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Hoạt động Đoàn, Hội
LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Hòa chung không khí hân hoan
của các thầy cô và học sinh sinh viên
trên cả nước, sáng 20/11/2012 trường
CĐ Sonadezi đã long trọng tổ chức tổ
chức buổi lễ chào mừng kỷ niệm 20
năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến
tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ban
Giám hiệu, các giảng viên - cán bộ công
nhân viên cùng các sinh viên của
trường, đặc biệt buổi lễ còn có sự ghé
thăm của Cô Phạm Thị Hồng Cúc –
Nguyên Chủ tịch HĐQT Trường và nhóm
văn nghệ Hoa Dã Quỳ đến từ TP. HCM.
Cũng trong dịp này, Trường đã tổ
chức biểu diễn văn nghệ, các cuộc thi
cắm hoa, đánh cầu lông, làm báo
tường, làm thiệp thu hút nhiều GVCBCNV và SV tham gia.

đạt giải nhất, khoa Công nghệ thông tin
đạt giải nhì, ngành Tài chính thuộc khoa
Quản trị đạt giải ba.

Cuộc thi đánh cầu lông được tổ
chức cho hai chi đoàn. Chi đoàn GVCBCNV thi nội dung đôi nam nữ. Các
giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về
Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính,
Khoa Công nghệ thông tin.
Chi đoàn SV thi đấu với hai nội
dung: đôi nam và đôi nam nữ. Ở nội
dung đôi nam, chi đoàn K7XD hạng
nhất , chi đoàn K7QT1 hạng nhì, và chi
đoàn K6QT1 hạng ba. Ở nội dung đôi
nam nữ, chi đoàn K7QT1 hạng nhất, chi
đoàn K8QT1 hạng nhì, chi đoàn K6QT1
hạng ba.

Đến với cuộc thi làm báo tường,
SV các khoa đã có dịp bày tỏ tấm lòng
kính yêu đến các thầy cô giáo. Kết quả
được ban giám khảo công bố sau khi
tổng kết số điểm sát sao của các đội:
ngành CN Giày thuộc khoa May-Giày

Ở các cuộc thi cắm hoa và làm
thiệp, các GV-CBCNV và sinh viên của
trường cũng rất nhiệt tình hưởng ứng.
Theo P. HTQT&QHDN
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Blog thời sự
TÂM TÌNH
“Mười tám tuổi, bước
vào đời với bao bỡ ngỡ. Rời
xa mái trường phổ thông, tôi
tiếp tục cuộc hành trình với
trường Cao đẳng Sonadezi một nơi mà tôi còn xa lạ,
một nơi mà chưa một lần
đặt chân đến. Một cảm giác
thật khác biệt nhưng cũng
thật quen thuộc với tôi, cảm
giác khi tôi mới vào lớp một.
Nhưng bây giờ chỉ có một
mình tôi, không có đôi bàn
tay của mẹ và cái hôn của
cha cùng tôi tới trường.
Tuy rằng đã lớn nhưng
trước một ngôi trường mới,
một môi trường xa lạ nên tôi
cũng không kém phần sợ sệt
và lạ lẫm. Với sự nhiệt tình
và vui vẻ của những anh chị
khóa trước, tôi dần lấy lại
được sự tự tin vào bản thân
mình. Ngoài ra, sự hướng
dẫn của quý thầy cô cũng
làm cho tôi thêm phần an
tâm vững bước.
Qua một năm học, dưới
ngôi trường mới với bạn bè mới, thầy cô mới, càng ngày tôi càng cảm nhận được
mình là một thành viên trong gia đình lớn Sonadezi. Bất cứ nơi đâu trong trường,
phòng học, con đường, bãi tập… đều trở nên quen thuộc với chúng tôi.
Mỗi thành viên trong lớp không những là bạn mà còn như anh em trong nhà
vậy. Mỗi thành viên như một mắt xích, một vòng tròn nối liền không tách biệt.
Chúng tôi mỗi đứa một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng nhưng lại có chung một
hoài bão, một ước mơ về một tương lai. Chính vì thế chúng tôi lại càng xích lại gần
nhau hơn.
Và không chỉ có thế, thầy cô luôn bên cạnh chúng tôi, luôn dìu dắt giúp đỡ
khuyên bảo chúng tôi. Thầy cô luôn là tấm gương, ngọn đèn sáng trên con đường
tương lai đầy chông gai, khó khăn của chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn
ngoài lời “Cảm ơn”:
Cảm ơn vì cho tôi kiến thức,
Cho tôi một tương lai tươi sáng
Cho tôi cả cuộc đời.
Sonadezi mãi là một gia đình, và tôi mãi mãi yêu gia đình ấy!
(Trích bài viết dự thi Báo tường của
sinh viên Nguyễn Huy Minh – lớp K7CNTT)
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Kỹ năng sống
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG HỌC ĐƯỜNG
Kiến thức có thể tìm thấy dễ dàng chỉ bằng một click chuột trên internet.
Nhưng tại sao trẻ em vẫn phải đến trường? Bởi vì Nhà trường không chỉ mở ra
cho các em những chân trời tri thức mới, mà còn dạy cho các em cách làm
người. Do đó, bên cạnh truyền thụ, tiếp nhận kiến thức, thì giao tiếp ứng xử
của thầy và trò trong Nhà trường phải được coi là mẫu mực.
Vậy thực trạng văn hoá học đường ngày nay như thế nào? Xin được trích dẫn
lời của một nhà xã hội học, là nhà giáo, nhà tư vấn tâm lý Phạm Thị Thuý: “Văn
hoá ứng xử học đường ở Việt Nam đã ở vào cấp độ báo động đỏ. Quá nhiều hành vi
thiếu văn hoá của học sinh, sinh viên và của cả giáo viên. Văn hoá học đường đang
xuống cấp trầm trọng, là sự xuống cấp đáng sợ nhất của cả một nền giáo dục!”.
Hiện có rất nhiều người đồng tình nhận xét, đánh giá này, khi cho rằng văn
hoá học đường tại các trường học đang bị xem nhẹ. Nhà trường quá tập trung vào
việc giảng dạy kiến thức mà quên đi giáo dục nhân cách cho học sinh. Thực tế cho
thấy, trong môi trường học đường, nơi văn hoá được coi trọng, xây dựng và phát
huy, lại đang diễn ra những điều “thiểu năng” văn hoá: Trò gặp thầy không chào,
coi thường thầy, chửi thầy, đánh thầy... Ngày xưa, không bao giờ có cảnh học trò
vô lễ với thầy. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là
thầy), học sinh phải biết tôn kính, biết ơn người dạy bảo. Học trò gặp thầy thì đứng
khoanh tay chào và đứng yên chờ thầy đi qua rồi mới đi tiếp. Không bao giờ học trò
dám cãi, chứ nói gì đến chuyện đánh thầy.
Không chỉ học sinh thiếu văn hoá giao tiếp, mà một số thầy, cô giáo hành xử
với học trò cũng chưa đúng mực, tạo nên sự rạn nứt, đổ vỡ trong quan hệ thầy trò,
gây bất bình trong xã hội. Hơn nữa, một số giáo viên còn “dạy” học sinh theo kiểu
sai là đánh, là mắng, là chửi, là “cho mày chết”... Học sinh lại mang “kiến thức” ấy
áp dụng với bạn bè, người thân, với xã hội và rất có thể sẽ “di truyền” sang thế hệ
sau, khi các em đã trở thành thầy, cô, cha, mẹ. Và đáng sợ hơn, đau xót hơn, khi
một số thầy, cô giáo chỉ vì ham muốn tầm thường của cá nhân mà bán rẻ nhân
cách của mình, làm hại đến cả những học sinh. Tất cả những hành động đó phải
chăng chính là những biểu hiện xuống cấp đáng sợ nhất của cả một nền giáo dục?
Ông cha ta thường nói “Tiên học lễ, hậu học văn”. Chữ lễ ở đây không đơn
thuần là nghi lễ, mà còn bao hàm cả cách cư xử trong cuộc sống, từ lời chào hỏi,
nói năng đến sự cảm thông, chia sẻ với người khác. Và từ đó có những hành động
cụ thể trong cuộc sống thường nhật.
Hiện trong xã hội hiện đại có rất nhiều tác động ảnh hưởng không nhỏ đến học
sinh, sinh viên từ cách nghĩ, hành vi, lối sống... Làm thế nào để học sinh, sinh viên
vừa tiếp cận với cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được những nét đẹp của truyền
thống văn hoá của dân tộc là những yêu cầu được đặt ra…
(Trích bài viết của tác giả Vũ Thị Phượng (Trường PTCS Đại Thành, Tiên Yên),
đăng trên báo baoquangninh.com.vn ngày 31/5/2012)
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