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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 
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 PGS.TS. Trần Quốc Bình 

 PGS.TS. Đào Thanh Trường  
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 TS. Nguyễn Bá Ngọc 

 TS. Phạm Hùng Hiệp  

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng, hình thành và phát 

triển các NNC ở Việt Nam 

 Các khái niệm về nhóm nghiên cứu (NNC) trong và ngoài nước, mô hình tổ chức của 

các NNC 

 Mối quan hệ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và vai trò của NNC trong trường 

đại học, đặc biệt trong việc đào tạo tiến sĩ.  

 Sự hình thành và phát triển các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam. 

 Động lực cho sự hình thành (và tan rã) của các NNC 

 Các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của NNC 

 Hệ thống các văn bản, chính sách của Nhà nước và của các cơ sở giáo dục đại học về 

gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học (NCKH)  



2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng các NNC trong các trƣờng đại học hiện nay 

 Nghiên cứu thực trạng về NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay  

 Nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ (TS) hiện nay ở Việt Nam 

 Phân tích, đánh giá việc gắn kết đào tạo tiến sĩ thông qua hoạt động NCKH và NNC 

trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay 

2.3. Nghiên cứu kinh nghiệm và bài học của hoạt động đào tạo tiến sĩ ở nƣớc ngoài  

 Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ của một số nước: Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Pháp, Hà Lan và một số nước châu Âu, Singapore, Trung Quốc, Úc, LB Nga 

 Phân tích, nghiên cứu, đánh giá về hoạt động đào tạo TS của nước  ngoài.  Chính 

sách và bài học của các nước trong việc đào tạo tiến sĩ gắn với hoạt động nghiên cứu 

khoa học và NNC 

 Phân tích, nghiên cứu các đặc trưng, tiêu chí, mô hình một số NNC của nước ngoài 

 Phân tích, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế của nước ngoài (so với Việt Nam) trong 

việc xây dựng và phát triển các NNC và đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) thông qua 

các NNC và những khuyến cáo, kinh nghiệm áp dụng cho các trường đại học Việt 

Nam. 

2.4. Xây dựng tiêu chí và mô hình của các NCC tại Việt Nam 

 Nghiên cứu, đề xuất những yêu cầu mới đặt ra với đào tạo NCS ở Việt Nam hiện 

nay, từ đó có cơ sở để đề xuất giải pháp và chính sách, mô hình gắn đào tạo NCS với 

hoạt động nghiên cứu khoa học và NNC một cách phù hợp. 

 Nghiên cứu, đánh giá những yêu cầu mới đặt ra với NNC và hoạt động khoa học 

công nghệ trong các trường đại học hiện nay (bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; 

tính liên ngành, liên lĩnh vực, liên quốc gia; gắn với thực tiễn; gắn với đào tạo tiến 

sỹ, xếp hạng đại học;...).      

 Phân loại và xây dựng một số tiêu chí - mô hình NNC phù hợp với thực tế và đáp 

ứng nhu cầu đào tạo tiến sỹ chất lượng cao ở Việt Nam: mô hình NNC cấp quốc tế, 

cấp quốc gia, cấp đơn vị 

 Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về các tiêu chí - mô hình NNC 



2.5: Đề xuất hệ thống chính sách, giải pháp hỗ trợ hình thành, phát triển các NNC và 

nâng cao chất lƣợng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam 

 Đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển các NNC về cơ cấu tổ chức, nguồn 

nhân lực, hợp tác và phát triển, gắn với hoạt động đào tạo,... 

 Đề xuất các giải pháp và chính sách nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua 

hoạt động của NNC: về cơ chế, chính sách, tài chính, nguồn nhân lực,... 

 Thí  điểm áp dụng nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ  qua thực tiễn hoạt động của 01 

NNC ở trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo đánh giá thực trạng sự gắn kết giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học 

hiện nay ở Việt Nam. 

 Báo cáo đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay; 

vai trò của các NNC trong việc gắn kết nghiên cứu với đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghiên 

cứu sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và tiềm lực KH&CN trong các trường đại 

học Việt Nam 

 Báo cáo đề xuất tiêu chí và mô hình của NNC 

 Báo cáo đề xuất giải pháp, chính sách để tạo dựng, hình thành và đầu tư, phát triển các 

loại hình NNC, thông qua NNC nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và năng lực nghiên cứu 

trong các trường ĐH 

 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm hỗ trợ cho hoạt động của một NNC mạnh, thông 

qua nhóm này vừa đào tạo tiến sĩ vừa thúc đẩy công bố quốc tế, từ đó đúc rút những bài học 

kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp sát, phù hợp với thực tiễn 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

 Kỷ yếu hội thảo về xây dựng và phát triển các NNC trong các trường đại học Việt 

Nam 

 Kỷ yếu hội thảo về nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam thông 

qua hoạt động của các NNC 

 7 bài báo trên các tạp chí khoa học giáo dục, gồm: 



- Nguyễn Thu Hà, Bùi Minh Đức, Nguyễn Đình Đức. Một số nhân tố chủ yếu tác 

động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Tạp chí Nghiên cứu 

Giáo dục, ĐHQGHN, 2019, tập 35 (1), trang 54-63. 

- Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Đình Đức. Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm 

nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Việt Nam (Khoa học Xã hội và Nhân văn), 2019, 61 (4), trang 24 – 

30. 

- Đỗ Đức Minh. Nhóm nghiên cứu mạnh: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, điều 

kiện, định hướng và giải pháp. Tạp chí Khoa học của Học viện quản lý giáo 

dục, 2019, 11(3), trng 53-63. 

- Đào Minh Quân.  Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc 

gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu chính sách và Quản lý 

của ĐHQGHN, 2019, 35 (1), trang 1-10. 

- Bùi Minh Đức, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Đức. Vai trò của nhóm 

nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật.Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, ĐHQGHN, 2019, tập 35 (2), trang 12-23. 

- Nguyễn Đình Đức, Trần Thị Hoài, Ngô Tiến Nhật. Công tác hỗ trợ nghiên cứu 

khoa học cho nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu 

Giáo dục, ĐHQGHN, 2019, tập 35 (2), trang 52-65. 

- Đào Minh Quân, Nguyễn Đình Đức. Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu 

mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm 

nghiên cứu. Tạp chí KHCN Việt Nam, chuyên san Khoa học Xã hôi, 2019, 

60(10), trang 19-23. 

 8 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI và 1 bài Hội nghị quốc tế, gồm: 

- Thanh Trung Tran, Nam Hoang Nguyen, Thom Van Do, Phung Van Minh, 

Nguyen Dinh Duc (2019). Bending and thermal buckling of unsymmetric 

functionally graded sandwich beams in high temperature environment based on 

a new third order shear deformation theory. Journal of Sandwich Structures and 

Materials, DOI:10.1177/1099636219849268 (SAGE, SCIE, IF=5.05).    

http://dx.doi.org/10.1177/1099636219849268


-   Tran Quoc Quan, Nguyen Huy Cuong, Nguyen Dinh Duc (2019). Nonlinear 

buckling and post-buckling of eccentrically oblique stiffened sandwich 

functionally graded double curved shallow shells.  J Aerospace Science and 

Technology, Vol.90, pp.169-180 (Elsevier, SCI, IF=2.829). 

- Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc, Vu Hoai Nam, Nguyen Van Sy (2019). 

Nonlinear vibration and dynamic buckling of eccentrically oblique stiffened 

FGM plates resting on elastic foundations in thermal environment, Thin Walled 

Structures, Vol. 142, pp.287-296 (Elsevier, SCIE, IF=3.488). 

- Do Quang Chan, Tran Quoc Quan, Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc (2019). 

Nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable piezoelectric 

functionally graded truncated conical panel in thermal environments. J. 

European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. 77, 103795: 

https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2019.103795 (Elsevier, SCI, IF = 2.931).   

- Nguyen Dinh Khoa, PD Nguyen (2019).  Analytical investigation on nonlinear 

dynamic  behavior and free vibration analysis of laminated nanocomposite 

plates. Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 233 (19–20) 6866–

6878 (SAGE, SCI, IF=1.359). 

- Ngo Dinh Dat, Nguyen Dinh Khoa, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Dinh Duc 

(2019). An analytical solution for nonlinear dynamic response and vibration of 

FG-CNT reinforced nanocomposite elliptical cylindrical shells resting on elastic 

foundations. ZAMM - Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik    

Accepted for publication (WILEY, SCIE,  IF= 1. 467). DOI: 

10.1002/zamm.201800238. 

-  Nguyen Dinh Duc, Vu Hoai Nam, Nguyen Huy Cuong (2020). Nonlinear post-

buckling of eccentrically oblique stiffened functionally graded doubly curved 

shallow shells based on improved Donnell equations. Mechanics of Composite 

Materials, Vol. 55(6), pp. 727-742 (Springer, SCIE, IF=0.834). 

- Nguyen Dinh Duc, Seung-Eock Kim, Duong Tuan Manh, Pham Dinh Nguyen 

(2019). Effect of eccentrically oblique stiffeners and temperature on the 



nonlinear static and dynamic response of S-FGM cylindrical panels. Thin 

Walled Structures, 146 (2020) 106438 (Elsevier, SCIE, IF=3.488). 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

 Hỗ trợ đào 02 NCS trong quá trình thực hiện đề tài: Đào Minh Quân, NCS trường ĐH 

KHXHNV, ĐHQGHN đã bảo vệ thành công luận án TS khoa học quản lý tháng 12/2019 

với đề tài: Chính sách phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động KHCN trong các trường đại học ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp ĐHQGHN); 

NCS Nguyễn Thị Thu Hà (Bộ KHCN) đang thực hiện luận án tiến sỹ tại trường ĐH 

KHXHNV, ĐHQGHN với đề tài: Mô hình gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo trong 

các trường đại học (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội).  

 Đào tạo 02 ThS: 1. Bùi Minh Đức, Học viên ĐH Giáo dục đã bảo vệ thành công luận 

văn thạc sỹ khoa học giáo dục vào tháng 1/2020 với đề tài: Đánh giá tác động của nhóm 

nghiên cứu đến năng lực nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh” (Nghiên cứu trường 

hợp tại trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN). 2. Ngô Tiến Nhật, Học viên ĐH Giáo 

dục đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục vào tháng 1/2020 với đề tài đề 

tài: Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến kết quả đào tạo tiến sỹ ở 

ĐHQGHN. 

 Hỗ trợ đào tạo 3 tiến sỹ trong nhóm nghiên cứu thí điểm. 

3.4 Các Hội thảo 

 Hội thảo 1. Phát triển NNC trong các trường đại học: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong 

nước và quốc tế, thực trạng phát triển các NNC ở các trường đại học Việt Nam hiện nay; tổ 

chức tháng 01/2019 tại ĐHQGHN. 

 Hội thảo 2. Vai trò của các NNC trong việc nâng cao tiềm lực khoa học và nâng cao chất 

lượng đào tạo tiến sĩ tại các trường đại học; tổ chức tháng 4/2019 tại Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Hội thảo 3. Tiêu chí và mô hình hoạt động của các NNC trong các trường đại học ở Việt 

Nam trong bối cảnh CMCN 4.0; tổ chức tháng 4/2019 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

 Hội thảo 4. Các giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và gắn kết 

đào tạo tiến sĩ với các NNC, với hoạt động của các bộ môn và PTN; tổ chức tháng 01/2020 

tại ĐHQGHN 



IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Tác động đến xã hội 

 Kết quả của đề tài đã cung cấp cho các nhà quản lý và hoạt động giáo dục cũng như 

các nhà khoa học trong các trường đại học cũng như các trung tâm, viện nghiên cứu những 

cơ sở khoa học và thực tiễn về vai trò của việc xây dựng, hình thành và phát triển NNC và 

vai trò của việc gắn kết NNC đối với hoạt động đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay. 

 Trên cơ sở những phân tích và lập luận khoa học và kết quả khảo sát, nghiên cứu của 

Đề tài, đã xây dựng và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KHCN tiêu chí và mô hình 

của các NNC ở Việt Nam; đề xuất hệ thống giải pháp, chính sách đầu tư cho việc hỗ trợ 

hình thành, phát triển các NNC trong các trường đại học; đề xuất sửa đổi Quy chế đào tạo 

tiến sĩ để gắn quá trình đào tạo NCS với NNC, với bộ môn và các PTN để qua đó nâng cao 

chất lượng nghiên cứu vào đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. 

 Thông qua những đề xuất trên, nếu các chính sách được triển khai và thực thi, các 

NNC sẽ nảy nở và phát triển, các tiến sĩ sẽ có công bố quốc tế, các GS, PGS hướng dẫn 

NCS cũng sẽ có công bố quốc tế, nâng cao chất lượng  tiến sĩ và chất lượng nguồn nhân lực 

KHCN của các trường đại học, từ đó góp phần xóa bỏ định kiến của xã hội về chất lượng 

yếu kém của đội ngũ tiến sĩ và trí thức Việt Nam, 

 Đối với từng ngành, lĩnh vực khoa học: đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học khá toàn 

diện về chính sách cho việc xây dựng và phát triển các NNC mới và chính sách đầu tư cho 

đào tạo SĐH, từ đó góp phần mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường đội ngũ, đào tạo các nhà 

khoa học trẻ kế cận. 

 Việc đào tạo NCS thông qua NNC có tác dụng kép, vừa đào tạo nhân lực, vừa nâng 

cao năng lực công bố và chỉ số trích dẫn, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao 

xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của giáo dục đại 

học Việt Nam. 

 4.2. Nâng cao năng lực nghiên cứu và tiềm lực KHCN của các trƣờng đại học 

thông qua các hoạt động triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu và đào tạo sau đại 

học  

 Đề tài đề xuất cũng như đưa ra hệ tiêu chí và các mô hình của NNC ở Việt Nam, 

không chỉ đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, mà các trường đại 



học, viện nghiên cứu có thể tham khảo để chủ động xây dựng những chính sách đầu tư cho 

các NNC, tìm ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo TS gắn với NNC, từ đó 

nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế, nâng cao chất lượng TS, chất lượng đội 

ngũ. 

 Từ kết quả của đề tài, các nhà khoa học, các NNC có thể áp dụng các kinh nghiệm, kết 

quả nghiên cứu để xây dựng, hình thành và phát triển NNC của mình, góp phần nâng cao 

năng lực nghiên cứu của cá nhân cũng như của NNC, bộ môn, khoa, đơn vị đào tạo.  

 Đề tài được thực hiện góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và nhận thức của các 

nhà khoa học, các nhà quản lý KHCN, quản lý giáo dục, quản lý đào tạo trong các trường 

đại học thông qua hoạt động hội thảo, tọa đàm, các kết quả nghiên cứu được công bố. 

 Bên cạnh đó, các ý tưởng và phát hiện từ đề tài nhưng chưa được giải quyết sẽ được 

phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học quản 

lý.  

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Kết quả của nghiên cứu về tiêu chí, mô hình các NNC, đề xuất các chính sách hỗ trợ 

cho phát triển các NNC sẽ được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KHCN và các 

bộ ngành liên quan khác, các trường đại học cũng có thể tham khảo để đưa ra các chính sách 

phù hợp, nhằm tạo ra nhiều NNC mới, các NNC mạnh, các NNC quốc tế để từ đó tăng 

cường công bố quốc tế, tăng cường tiềm lực KHCN, thúc đẩy hội nhập và nâng cao chất 

lượng hoạt động KHCN, chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học. 

Kết quả nghiên cứu và các đề xuất về chính sách và mô hình quản lý NCS thông qua 

hoạt động của NNC sẽ được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường 

đại học có thể tham khảo để  sửa đổi Quy chế, ban hành quy định, hướng dẫn đào tạo sau 

đại học, gắn đào tạo NCS với các NNC và hoạt động nghiên cứu, từ đó nâng cao chất lượng 

đào tạo tiến sỹ. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Từ các cuộc tọa đàm, hội thảo, các bảng khảo sát, các nội dung liên quan đến đề tài 

cũng được chia sẻ và lan tỏa đến các thành viên tham dự, các cá nhân, tổ chức và các trường 

đại học. 



Kết quả nghiên cứu thông qua các bài viết đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu chuyên 

ngành, thông qua các hội thảo khoa học và kỷ yếu hội nghị xuất bản, làm tài liệu tham khảo 

cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến quản lý KHCN, quản lý giáo dục; 

cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. 

 

. 


