Câu lạc bộ giới thiệu:
Sinh viên hàng hải VN - 5 năm một chặng đường.
(Tại Trường Đại học Hàng hải Quốc gia Liên ban Nga Tp.
Vladivostok)
Và một mùa thu nữa lại về. Mùa thu rộn ràng trong bầu không khí hân hoan đón chào
năm học mới. Mùa thu tháng mười, mùa của lá vàng và gió heo may. Và mùa thu năm nay
cũng là mùa đơn vị sinh viên hàng hải tròn 5 năm tuổi. Chặng đường 5 năm tưởng chừng
ngắn ngủi mà để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là đối
với những thế hệ sinh viên đi trước.
Hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong 5 năm qua của
đơn vị sinh viên Việt Nam tại Trường ĐH Hàng Hải thành phố Vladivostok.
Quá trình hình thành
Ngày 06 tháng 10 năm 2011, sáu sinh viên Việt Nam đầu tiên đã có mặt tại Trường ĐH
Hàng Hải Quốc Gia Liên Bang Nga thành phố Vladivostok, bắt đầu cuộc hành trình dài 6
năm của mình theo hợp đồng đào tạo giữa nhà trường và Liên doanh dầu khí Việt-Nga
Vietsovpetro. Giống như những du học sinh mới sang, các bạn phải trải qua một năm đầu
tiên học tiếng nga và sau đó mới trở thành những học viên chính thức của trường.
Những mùa thu năm sau, đơn vị lại tiếp tục được đón thêm nhiều thế hệ sinh viên,
nghiên cứu sinh mới từ Liên doanh Vietsovpetro và Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam đến học
tập. Có thể nói đó là niềm vui to lớn đối với toàn thể các bạn sinh viên bởi lẽ so với ngày đầu
chỉ có vài người thì đến nay đơn vị chúng ta đã có hơn 50 thành viên, là động lực to lớn thúc
đẩy các hoạt động và phong trào của đơn vị phát triển lên một tầm cao mới.
Những thành tựu đạt được
5 năm qua là một chặng đường phấn đấu không mệt mỏi của mỗi học viên hàng hải để
đưa đơn vị phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể cả trong học tập và trong các
hoạt động xã hội.
Về học tập, số lượng sinh viên xuất sắc của đơn vị luôn chiếm tỉ lệ cao (năm học 20132014: 75%; năm học 2014-2015: 79%); các thành viên có tinh thần hiếu học, tích cực tham
gia vào các hội thảo khoa học, các cuộc thi sáng tạo, luôn nhận được sự đánh giá cao của các
thầy cô giáo. Trong những năm qua, câu lạc bộ tiếng Nga trường ĐH Hàng Hải đã duy trì
được hoạt động, tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu, gặp gỡ và nâng cao khả năng
tiếng Nga của mình. Các bạn sinh viên đi trước cũng tích cực chia sẻ tài liệu, kiến thức và
kinh nghiệm để giúp đỡ những thế hệ đi sau khi gặp khó khăn trong học tập. Về xây dựng tổ
chức, đơn vị đã thành lập được chi đoàn cơ sở để sinh hoạt từ năm 2013, có cơ cấu hợp lý,
các thành viên làm việc năng nổ, nhiệt tình, là động lực chính đưa phong trào hoạt động của
đơn vị phát triển như ngày hôm nay. Trong nề nếp sinh hoạt, với môi trường rèn luyện bán
quân sự các bạn học viên được trang bị cho mình một tinh thần tập thể, tinh thần tự giác và
tính kỉ luật cao, chấp hành tốt các nội qui của nhà trường.

Về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác: Hằng năm,
tập thể sinh viên hàng hải luôn phối hợp với khoa quốc tế của trường tổ chức “Ngày văn
hóa Việt Nam” để giới thiệu những nét đẹp văn hóa, ẩm thực, trang phục… và quảng bá hình
ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đơn vị cũng viết và xuất bản
thành công 2 cuốn tập san bằng tiếng Nga mang tên “Dành cho những người lựa chọn biển
cả”. Đây là những ấn phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết và nổ lực của các bạn học viên. Cuốn
tập san số 3 sắp tới đây sẽ được ra mắt để chào mừng đơn vị sinh viên hàng hải tròn 5 năm
tuổi. Trong những năm qua, đơn vị chúng ta đã thành lập và đưa vào hoạt động website
chính thức www.mguvla.net với đội ngũ biên tập viên năng động, không ngừng đổi mới và
sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông đến với độc giả. Bên cạnh đó
sinh viên hàng hải cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn
trong năm như Tết dương lịch, tết cổ truyền, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt
Nam…tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường
sự gắn kết giữa các thành viên; thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật như cuộc thi Tiếng hát hữu nghị, Biển hát, Gió Slavo… tham gia vào các hoạt động
dành cho giới trẻ như Diễn đàn thanh niên, chương trình Bài thơ yêu thích của tôi, cuộc thi
Rung chuông vàng, Sv2016…Ngoài ra đơn vị cũng tham gia vào các hoạt động xã hội bổ ích
khác như chương trình tổng hợp sách, Bánh mỳ yêu thương, tết trung thu, hội chợ du lịch,
gặp mặt đầu xuân… Và đặc biệt hơn, trong 5 năm qua đơn vị sinh viên hàng hải luôn chú
trọng đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể
thao như giải bóng đá, bóng bàn thường niên, giao lưu với các đơn vị sinh viên khác cũng
như tham gia vào các hội thao do nhà trường và thành phố tổ chức. Có thể nói đây là những
sân chơi thiết thực giúp các bạn học viên thư giản sau những ngày học tập căng thẳng, đồng
thời chúng cũng góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, tăng cường sự hiểu biết
và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong đơn vị.
Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những gì mình đã
làm được. Đó là thành quả xứng đáng cho những nổ lực của toàn thể anh chị em sinh viên
hàng hải đã bỏ ra. Và điều quan trọng hơn nữa, tất cả chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó
khăn, thử thách trên một chặng đường dài để cùng nhau xây dựng nên một ngôi nhà chung
vững chắc như ngày hôm nay. Đó sẽ là động lực to lớn giúp đơn vị chúng ta tiếp tục gặt hái
được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Và một tháng mười nữa lại đến mang theo cái se se lạnh của mùa thu xa xứ, nhìn lại
chặng đường 5 năm đã đi qua với bao cảm xúc, mỗi người trong chúng ta đều mong muốn
bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ ân cần của các thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường,
tổng lãnh sự quán, Hội người Việt, Hội hữu nghị Việt-Nga, hội sinh viên và các tổ chức, cá
nhân khác, cảm ơn tình cảm tốt đẹp của mọi người đã dành cho đơn vị sinh viên hàng hải
trong 5 năm qua. Chúc tất cả mọi người sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho đơn vị sinh viên
của chúng ta trên chặng đường phát triển mới gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi
mới.
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