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I. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN  

1. Khái quát 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSS) được thành lập theo Quyết định số 1624/QĐ-

TCCB do Hiệu trưởng Trường ĐHKT ký ngày 24/10/2008. Trung tâm là một đơn vị 

chuyên nghiệp trong các hoạt động hỗ trợ sinh viên, khai thác hiệu quả mối quan hệ giữa 

Nhà trường với sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo, nghiên cứu và vị thế của Nhà trường. 

Địa  h    h ng 804,  iảng đường Việt Ú , Khu đô thị Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội  

ĐT/Fax  (84-4)62872714 – Website: css.ueb.edu.vn – Email: css_ueb@vnu.edu.vn 

2. Chức năng, nhiệm vụ  

− Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm phát triển kỹ năng, nâng  ao  hất 

lượng sinh viên. 

− Cung ứng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sinh viên về đời sống, học tập, nghiên cứu 

khoa học và việc làm. 

− Xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà trường với 

doanh nghiệp và Hội Cựu sinh viên. 

− Phối hợp, hỗ trợ  á  đơn vị khác thực hiện công việc chung. 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

3. Các hoạt động chính 

3.1. Hoạt động hỗ trợ sinh viên về đời sống, sinh hoạt 

− Cung cấp thông tin nhà trọ, hướng dẫn quy trình, thủ tụ  đăng ký  hỗ ở tại ký túc 

xá. 

− Hỗ trợ sinh viên trong vấn đề vay vốn tín dụng học tập, làm thẻ ATM của các 

ngân hàng. 

− Tổ chứ   á   hương trình động viên, thăm hỏi sinh viên vào các dịp lễ tết, đặc 

biệt là sinh viên xa nhà và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

− Tổ chức các buổi tư vấn sức khỏe cộng đồng  ho tân sinh viên hàng năm. 

− Phối hợp cùng Phòng Chính trị và Công tá  Sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội 

Sinh viên tổ chứ   á   hương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao thể chất 

và đời sống tinh thần cho sinh viên. 

− Quản lý  ăng tin tại Nhà ăn tầng 8 – Nhà E4 và Khu giảng đường Việt Úc của 

Trường ĐHKT để phục vụ cán bộ và sinh viên trong Trường. 
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− Cung cấp dịch vụ in ấn, photo tài liệu  ho  á  đơn vị, sinh viên và cán bộ trong 

Trường. 

3.2. Hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm 

− Tổ chức các chuỗi khóa học về kỹ năng  ho sinh viên, bao gồm kỹ năng mềm và 

kỹ năng làm việc. 

− Tổ chức các hội thảo về chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

− Tìm kiếm và cung cấp các thông tin về học bổng cho sinh viên. 

− Tổ chức Lễ hội sách, Ngày hội Tân sinh viên, Chợ phiên sinh viên cuối tuần 

hàng năm  ho sinh viên. 

3.3. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm 

− Tìm kiếm và cung cấp các thông tin về việ  làm thường xuyên cho sinh viên. 

− Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về chủ đề hướng nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp 

cho sinh viên. 

− Tổ chứ   hương trình Ngày hội việ  làm hàng năm,  á  buổi tuyển dụng theo 

nhu cầu của đối tác dành cho sinh viên. 

3.4. Hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp và cựu sinh viên 

− Tiếp xúc với doanh nghiệp và cựu sinh viên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và 

cựu sinh viên tiếp xúc với sinh viên thông qua các sự kiện, các buổi hội thảo, giao lưu. 

− Phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên thực hiện các công việc liên 

quan đến các hoạt động của Hội Cựu sinh viên Trường ĐHKT. 

3.5. Hoạt động hỗ trợ triển khai các công việc chung của Trường 

− Phục vụ tea-break  ho  á   hương trình  ủa Trường. 

− Thành lập và quản lý đội lễ tân chuyên nghiệp phục vụ các buổi hội nghị, hội 

thảo của Trường. 

− Cung cấp nguồn quà tặng, lưu niệm chuyên nghiệp phục vụ  á   hương trình  ủa 

Trường. 

− Thực hiện các công việc phát sinh khác do Ban Giám hiệu giao trực tiếp khác 

hoặc phối hợp thực hiện như  Tổ chứ   hương trình  ặp gỡ tân sinh viên,  hương trình 

Ngày hội hiến máu hàng năm,  á   uộ  điều tra khảo sát… 

4. Một số hoạt động tiêu biểu  

Giới thiệu việc làm thường xuyên cho sinh viên 

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã hỗ trợ được việc làm part-time  ho đông đảo 

các bạn sinh viên, mỗi năm giới thiệu hàng trăm sinh viên năm  uối tham gia tuyển dụng 
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tại  á  đơn vị và nhận được những phản hồi tích cực từ phía sinh viên  ũng như đơn vị 

tuyển dụng. 

Tổ chức các khóa học kỹ năng mềm  

 Trung tâm thường xuyên tổ chức các khóa học nhằm trang bị cho sinh viên của 

Trường những kỹ năng mềm tốt nhất, là nền tảng giúp sinh viên ra trường có thể đáp ứng 

được yêu cầu của công việc và cuộc sống.  

Tổ chức thường niên Ngày hội việc làm 

Ngày hội việc làm là cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà trường. Đây là dịp để sinh 

viên tốt nghiệp tìm hiểu nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đượ  tư vấn về kỹ năng làm 

việ  và định hướng nghề nghiệp, từ đó  ó  ơ hội tìm được việc làm ổn định, phù hợp với 

 huyên ngành đào tạo; đồng thời doanh nghiệp  ó  ơ hội tiếp cận và tuyển dụng trực tiếp 

nguồn nhân lực chất lượng  ao  ũng như quảng bá văn hóa doanh nghiệp đến nguồn nhân 

lực tiềm năng.  

Tổ chức thường niên Lễ hội sách sinh viên 

Đây là một  hương trình lớn  ó ý nghĩa đối với sinh viên giới thiệu cho sinh viên 

những cuốn sách hay, những nhà xuất bản, công ty phát hành sách uy tín và có những ấn 

phẩm hay, thiết thự  đối với sinh viên nhằm nâng  ao văn hóa đọc trong sinh viên. 

Tổ chức Ngày hội tân sinh viên 

Đây là hoạt động nhằm giúp các tân sinh viên nhanh chóng nắm bắt được môi 

trường học tập mới, ổn định đời sống vật chất  ũng như tinh thần để sẵn sàng cho kỳ học 

đầu tiên. Qua hoạt động này, các bạn sinh viên có thể gặp gỡ và giao lưu, mở rộng các 

mối quan hệ bạn bè.  

Tổ chức Chợ phiên sinh viên cuối tuần 

Đây là hoạt động thường xuyên mỗi tháng 1-2 lần không ch  tạo  ơ hội cho các bạn 

sinh viên và giới trẻ Thủ đô  ó địa ch  mua sắm và sân  hơi riêng, mà   n là  ơ hội để 

các bạn sinh viên tập kinh doanh, lập nghiệp. 

Tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo, tư vấn về học tập và hướng nghiệp cho 

sinh viên 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thường xuyên liên hệ và phối hợp với các doanh nghiệp 

tổ chứ   á   hương trình hội thảo, các cuộc thi bổ ích cho sinh viên. Việc tổ chức các hội 

thảo lớn, vừa và nhỏ đã tạo điều kiện tốt hơn  ho sinh viên tiếp cận với những thông tin 

bổ ích, những kỹ năng  ần thiết sau khi ra trường. 

Phục vụ ăn uống cho cán bộ và sinh viên trong Trường 

Căng tin tại Nhà ăn tầng 8 – Nhà E4 và khu Giảng đường Việt Úc do Trung tâm 

quản lý phục vụ các cán bộ, giảng viên, nhân viên và hàng trăm lượt sinh viên mỗi ngày, 
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với dịch vụ tốt, thự  đơn đa dạng, giá cả phù hợp và đảm bảo chất lượng. Căng tin không 

ch  là nơi ăn uống, ngh  ngơi mà   n là địa điểm ph  hợp để sinh viên trao đổi bài vở và 

tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích.  

 


