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Đừng suy nghĩ quá nhiều
khi lựa chọn

câu trả lời

Hướng dẫn;

vào ô vuông trước mỗi câu
mà bạn thấy phù hợp với mình. • Đánh dấu 

• Tính tổng lựa chọn theo từng nhóm
và điền vào ô “Tổng lựa chọn”.

• Xem kết quả ở cuối bài trắc nghiệm.

• Mỗi ô được đánh dấu sẽ tính là 1 điểm, không phải điểm
cao là làm giỏi mà phải lựa chọn theo đúng suy nghĩ bản thân.

• Thời gian hoàn thành: 15 phút 15

XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Tôi là người…

 Yêu thích vận động
 Thẳng thắn
 Thích làm việc với
        máy móc, dụng cụ
 Thích sự cụ thể, rõ ràng
 Khép kín
 Thích làm việc ngoài trời

Tôi có thể…

 Sửa chữa các thiết bị điện/ô tô, xe 
        máy, xe đạp, …
 Chơi 1 môn thể thao
 Đọc bản vẽ/bản thiết kế
 Sử dụng/vận hành/bảo trì máy móc,
        thiết bị
 Sử dụng công cụ để tạo kiểu tóc mới
        cho mình
 Thích làm việc ngoài trời

Tôi thích…

 Làm vườn/trồng cây xanh, hoa kiểng
 Xây dựng/lắp ráp mô hình
 Vận động tay chân và sử dụng tay
        chân để làm việc
 Nấu ăn/làm bánh
 Tham dự khoá học kỹ thuật
        (điện, sửa chữa máy móc…)
 Thích làm việc ngoài trời

Tổng lựa chọn Nhóm 1: ……………
XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC

ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Tôi là người…

Tôi có thể…

Tôi thích…

Tổng lựa chọn Nhóm 2: ……………

 Hiểu biết rộng
 Thích làm việc một mình
 Suy nghĩ logic
 Thích khoa học
 Khép kín
 Có khả năng quan sát tốt

 Suy nghĩ trừu  tượng
 Giải các bài toán khó, phức tạp
 Tiếp thu nhanh các lý thuyết khoa học
 Giải thích các công thức toán học
 Phân tích dữ liệu
 Tiến hành những thí nghiệm khoa học

 Đặt câu hỏi
 Tìm hiểu nhiều ý kiến khác nhau về
      1 vấn đề cụ thể nào đó
 Sử dụng máy vi tính
 Đọc sách/báo chuyên ngành/kỹ thuật
 Thiết lập đề tài nghiên cứu, làm
     khảo sát và kiểm tra kết quả
 Tham quan bảo tàng khoa học,
     phòng thí nghiệm, cơ sở khoa học

XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Tôi là người…

Tôi có thể…

Tôi thích…

Tổng lựa chọn Nhóm 3: ……………

 Rất sáng tạo
 Giàu trí tưởng tượng
 Thích cải tiến, đổi mới
 Độc đáo, khác lạ
 Dễ xúc động
 Rất nhạy cảm

 Phác thảo, vẽ, tô tranh
 Chơi 1 nhạc cụ
 Viết truyện/thơ/sáng tác nhạc
 Hát/diễn xuất/nhảy/khiêu vũ
 Tự thiết kế quần áo cho mình, bạn bè
     và người thân/thiết kế nội thất
    cho nhà mình
 Chụp hình với những góc ảnh đẹp

 Tham gia khóa học thiết kế
 Học hát/nhạc/nhảy/khiêu vũ/diễn xuất
 Làm đồ thủ công, tự làm quà cho
     bạn bè và người thân
 Đọc truyện viễn tưởng/kịch/thơ ca
 Thể hiện mình một cách sáng tạo/
     mặc những thời trang lạ và thú vị
 Xem hòa nhạc/xem kịch/triển lãm
    nghệ thuật

XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Tôi là người…

Tôi thích…

Tổng lựa chọn Nhóm 4: ……………

 Rất thân thiện, hòa đồng
 Dễ thấu hiểu người khác
 Hào phóng
 Hay giúp đỡ người khác
 Có tinh thần đồng đội,
     tinh thần hợp tác
 Dễ tha thứ

Tôi có thể…

 Chỉ dẫn hoặc dạy người khác
 Điều hành các cuộc thảo luận
 Hòa giải mâu thuẫn/tranh chấp
 Diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc
     rất rõ ràng
 Hợp tác tốt với những người khác
 Chơi môn thể thao có tính đồng đội

 Làm việc nhóm
 Tham gia hoạt động tình nguyện với
     các nhóm hoạt động xã hội tại trường,
     nhà thờ, chùa, phường, xóm; cộng đồng
 Gặp gỡ và làm quen bạn mới
 Lắng nghe và tư vấn cho người khác
 Đóng góp trong các cuộc thảo luận
 Tham gia các hội thảo về phát triển
     cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội

XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Tôi là người…

Tôi có thể…
Tôi thích…

Tổng lựa chọn Nhóm 5: ……………

 Thích phiêu lưu
 Quyết đoán
 Thuộc dạng nổi tiếng ở trường
 Có sức thuyết phục
 Nhiều hoài bão/tham vọng
 Thích giao du, thích kết bạn

 Khởi đầu/đề xuất dự án mới
 Thuyết phục người khác làm theo ý của tôi
 Lãnh đạo một nhóm
 Bán hàng hoặc quảng bá ý tưởng
 Lên kế hoạch/chiến lược để đạt
    được mục tiêu
 Điều hành hoạt động kinh doanh của
gia đình

 Có quyền lực, địa vị/được bầu cử vào
     những vị trí quan trọng
 Đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến
     những người khác      
 Giành chiễn thắng một giải thưởng
     lãnh đạo hoặc bán hàng
 Gặp gỡ những người quan trọng
 Tham gia khóa học về kinh doanh/
     marketing/bán hàng
 Đọc tạp chí kinh doanh cộng đồng
     và giải quyết các vấn đề xã hội

XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Tôi là người…

Tổng lựa chọn Nhóm 6: ……………

 Gọn gàng, ngăn nắp
 Làm việc nguyên tắc,
     có trình tự, kế hoạch
 Chính xác
 Thích làm việc với dữ liệu,
     con số, văn bản
 Tuân thủ nguyên tắc
 Chu đáo, tỉ mỉ

Tôi có thể…
 Làm việc tốt trong khuôn khổ, hệ thống
 Giải quyết công việc giấy tờ một cách
     nhanh chóng, hiệu quả và ngăn nắp
 Thực hiện các công việc đòi hỏi chú ý
     đến chi tiết (Sửa lỗi các văn bản, sắp xếp,
     dàn dựng chương trình cho sự kiện,...)
 Tổ chức, dàn dựng chương trình cho các
     hoạt động, sự kiện như tổ chức đêm ca nhạc,
     tổ chức buổi dã ngoại cho cả lớp, câu lạc bộ
 Gõ nhanh hoặc viết tốc ký
 Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ chính xác

Tôi thích…

 Sử dụng các thiết bị xử lý dữ liệu
 Sưu tầm đồ kỉ niệm    
 Học, tìm hiểu các thủ tục, quy định,
     luật lệ (vd: luật thuế, luật kinh doanh...)
 Sắp xếp nhà cửa hoặc nơi làm việc
 Chơi trò tìm sự khác biệt giữa
     hai hình ảnh
 Làm việc dựa trên hướng dẫn cụ thể
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XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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Kết quả

Nhóm 1: Nhóm Kỹ Thuật
“Người hành động”

Nhóm 2: Nhóm Nghiên cứu
“Người tư duy”

Nhóm 3: Nghệ thuật
“Người kiến tạo”

Đây là những người thích vận động 
thể thao hoặc có khả năng làm việc 
tốt với máy móc, vật thể, công cụ, 
cây cảnh hoặc con vật, hoặc thích 
làm việc ngoài trời.

Đây là những người thích quan sát, 
học hỏi, tìm hiểu, tra cứu, phân tích, 
đánh giá và giải quyết vấn đề.

Đây là những người có khả năng nghệ 
thuật, cải tiến, trực giác và thích làm 
việc trong các tình huống không có 
kế hoạch trước như dùng trí tưởng 
tượng và sáng tạo.

Nhóm 4: Nhóm Xã Hội
“Người giúp đỡ”

Nhóm 5: Quản lý
“Người thuyết phục”

Nhóm 6: Nghiệp vụ
“Người sắp xếp”

Đây là những người thích làm việc với 
con người, thích soi sáng, giúp đỡ, 
truyền đạt thông tin, huấn luyện hoặc 
chữa trị cho người khác hoặc có kỹ 
năng về ngôn  ngữ.

Đây là những người thích làm việc với 
con người, thích ảnh hưởng, thuyết 
phục, thể hiện, lãnh đạo hoặc quản lý 
con người vì các mục tiêu của tổ chức 
hoặc lợi ích kinh tế.

Đây là những người thích làm việc với 
dữ liệu, có kỹ năng làm việc với con số 
và công việc lưu trữ, văn thư, thực 
hiện nhiệm vụ được giao một cách chi 
tiết hoặc thực thi nhiệm vụ dựa vào 
sự hướng dẫn của người khác.

XEM THÊM NHIỀU EBOOK HỮU ÍCH KHÁC
ThS. Vũ Tuấn Anh
ThS. Đào Trung Thành

“Tôi thấy các sinh viên tại VTC Academy rất trẻ 

trung, năng động và tràn đầy năng lượng. Trò 

chuyện với các bạn sinh viên ở đây, tôi cảm thấy 

Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển ngành thiết kế mạnh mẽ hơn nữa trong 

tương lai”. 

Ông KAISE TAKAHIRO
Tổng giám đốc - Digital Works Vietnam

“Hiện đang có rất nhiều học viên của VTC Academy 

làm việc tại Synova Solutions và các bạn đều có 

năng lực rất tốt, khả năng thích nghi nhanh, đặc 

biệt là tính chủ động khi tham gia các dự án lớn”.

Ông KEVIN CHAZOT
Giám đốc kinh doanh - Synova Solutions 

DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ 
VTC ACADEMY? 

"Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng VTC Academy  
- một học viện đang dần khẳng định mình trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao cho 
Việt Nam. VTC Academy là môi trường tốt cho các 
bạn chuẩn bị hành trang vào ngành Công nghệ 
thông tin và các ngành Công nghệ cao ở Việt Nam". 

Ông Trần Phúc Hồng
Phó tổng giám đốc - TMA Solutions

Ông Hoàng Việt Tùng
Chủ tịch HĐQT VTC Academy

Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi 
may mắn được tiếp xúc với kiến thức 
chuyên sâu tại nước ngoài và nhận ra năng 
lực trong mỗi người dân Việt Nam rất lớn, 
tuy nhiên chúng ta đã tự hài lòng quá sớm 
để không tự rèn luyện, phát triển những tài 
năng đó tới mức cao nhất có thể. 

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ Việt 
Nam chưa có nguồn lực nên rất khó có thể 
tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhân bản và 
khai phóng. 

Chính vì vậy tôi quyết tâm đầu tư phát triển 
hệ thống giáo dục VTC Academy – nền tảng 
giáo dục giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam rèn 
luyện học tập và kiến tạo những nghề 
nghiệp công nghệ cho tương lai như Lập 
trình, Thiết kế, Phát triển phần mềm, Trí 
thông minh nhân tạo…
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