
CLB ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN FTU2 (STUDENTS’ COMPANION CLUB) 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm sinh viên K55 của trường Đại học 

Ngoại thương Cơ sở II tại TPHCM, CLB Đồng hành cùng Sinh viên FTU2 (Students’ 

Companion Club) có tiền thân là Đội Hỗ trợ Tân Sinh viên. Mục tiêu ban đầu của Đội là 

trở thành cầu nối giữa Nhà trường và các bạn học sinh Trung học Phổ thông có nguyện 

vọng được theo học tại trường. Sau 4 năm hoạt động và hỗ trợ các bạn sinh viên khóa 56, 

57, 58 và 59, Đội Hỗ trợ Tân Sinh viên đã từng bước phát triển và trở thành một kênh 

thông tin đáng tin cậy dành cho các bạn FTU-wannabes cũng như các thầy cô và phụ 

huynh.  

Không chỉ là một cổng thông tin liên tục cập nhật tất-tần-tật về những vấn đề nóng 

hổi xoay quanh mùa tuyển sinh thường niên của ĐH Ngoại thương CSII mà trong những 

năm qua, Đội Hỗ trợ tân sinh viên cũng đã ghi dấu ấn cả trong những hoạt động kết nối 

các thế hệ mới của FTU2 như: tổ chức đêm OFFLINE giao lưu tân sinh viên thường 

niên, mở bán vật phẩm dành riêng cho sinh viên năm Nhất, tạo lập group cộng đồng dành 

cho các Pre-FTUer nói riêng và sinh viên FTU2 nói chung, và nhiều hoạt động khác. 

 

Hình 1 - Đêm OFFLINE giao lưu Tân sinh viên K59 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Câu lạc bộ hoạt động chuyên môn hóa theo 5 Ban: Truyền thông, Tài chính - Hậu 

cần, Nhân sự, Đối ngoại và Nội dung - Sự kiện. Sự phân hóa này giúp các công việc của 
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CLB được tổ chức hợp lý và đạt được hiệu quả cao hơn nhờ phát huy được thế mạnh 

riêng của từng Ban. 

 

Hình 2 - Thành viên CLB 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

SCC là nơi cung cấp những thông tin tuyển sinh của Cơ sở II Trường Đại học 

Ngoại thương qua nhiều kênh truyền thông nhằm phổ biến cho các học sinh và phụ 

huynh quan tâm; tạo ra sân chơi nhằm gắn kết các bạn Tân sinh viên trong những ngày 
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đầu nhập học, tạo điều kiện để các bạn giao lưu, chia sẻ, tìm bạn mới và và chia sẻ cùng 

nhau cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng khi mới bước chân vào ngưỡng cửa Đại học.  

Đồng thời, CLB đảm nhiệm hoạt động hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ các bạn sinh viên 

các vấn đề hoặc những thắc mắc liên quan đến học tập, hoạt động phong trào, việc làm 

thêm uy tín, tìm kiếm nhà trọ, ... giúp các bạn có hành trang vững chắc nhất trong quá 

trình học tập, sinh hoạt tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương.  

Với cơ hội được “tái sinh” và xuất hiện với một vai trò mới - CLB Đồng hành 

cùng Sinh viên FTU2 hứa hẹn sẽ trở thành một “người bạn đồng hành” đáng tin cậy 

không chỉ đối với các bạn FTU-wannabe mà còn đối với các bạn sinh viên toàn trường. 

Những định hướng và chương trình mới mẻ của CLB hứa hẹn sẽ giúp quãng đường Đại 

học của các bạn Sinh viên trở nên dễ dàng hơn và thú vị hơn. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Câu lạc bộ Đồng hành cùng Sinh viên FTU2 (Students’ Companion Club) 

Địa chỉ: 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM 

Fanpage: https://www.facebook.com/HoTroTanSinhVien.FTU2 

 

Chủ nhiệm CLB: Nguyễn Lê Kiều Trang 

SĐT: 0937338907 

Email: ktrangnguyenle@gmail.com 


