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ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI VÀ LỢI ÍCH CHUNG1.1
Toàn cầu hóa và phát triển quốc tế hóa, tiến bộ khoa học và công nghệ, tăng cường học tập suốt đời, và xu

hướng thị trường hóa và tư nhân hóa, tất cả những điều đó góp phần làm thay đổi liên tục bức tranh giáo

dục đại học toàn cầu. Bối cảnh toàn cầu thay đổi đang chú trọng vào tính chất “chung” nhiều hơn là tính

chất “công” của quá trình giáo dục. Theo báo cáo của UNESCO, học tập “chung” khuyến khích mọi người

chủ động trong quá trình học tập, chia sẻ nỗ lực qua các kênh khác nhau, từ đó mang lại lợi ích cho tất cả

những người tham gia và thay đổi quá trình từ giáo dục sang học tập. Sự phát triển tư nhân hóa và thị

trường hóa giáo dục đại học, trong một chừng mực nhất định nào đó đã làm hỏng tính chất “công” của giáo

dục đại học và làm mờ ranh giới giữa “công” và “tư”.
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1.

Giáo dục đại học phục vụ lợi ích chung thông qua việc nuôi dưỡng tài năng, thúc đẩy nghiên cứu và cung

cấp dịch vụ cho xã hội. WCU, gồm các trường đại học hàng đầu trên thế giới, cả công và tư, đang sử dụng

những giảng viên có trình độ tốt nhất và thu hút được những sinh viên giỏi nhất và sáng giá nhất từ khắp

nơi trên thế giới; họ tập trung xây dựng môi trường quốc tế và tự điều chỉnh liên tục theo thế giới bên

ngoài; họ cam kết giải quyết những vấn đề thách thức toàn cầu và tích cực phối hợp với các tổ chức khác,

đóng góp vào lợi ích chung toàn cầu với trọng tâm vì sự phát triển toàn cầu và liên kết lẫn nhau, mang lại

hạnh phúc cho cộng đồng toàn cầu, thể hiện qua ba nhiệm vụ chính của WCU:

Nuôi dưỡng tài năng Nghiên cứu khoa học Phục vụ xã hội

Mục tiêu hướng tới toàn cầu/đẳng

cấp thế giới/xuất sắc/tốt nhất/vượt

trội; dẫn đầu nghiên cứu/dựa trên

nghiên cứu; kỹ năng/chuyên nghiệp;

đổi mới/sáng tạo; đa dạng; truyền

cảm hứng; liên ngành; hòa

nhập/mở/miễn phí.

Mục tiêu hướng tới xuất sắc/đẳng

cấp thế giới/mức cao nhất; quốc

tế/toàn cầu/thế giới; hợp tác/quan

hệ đối tác; mới/tiên tiến/đầu tiên;

kiến thức/học bổng; đa ngành/liên

ngành/xuyên ngành; thách

thức/khó khăn.

Mục tiêu hướng tới có

tính xã hội/toàn cầu/cộng

đồng; có tính quốc gia;

hợp tác/phối hợp/quan hệ

đối tác; tham gia/cam

kết; nhân loại; hạnh

phúc/lợi ích.

Khái niệm về lợi ích chung toàn cầu thường được hiểu là một tầm nhìn hoặc một triển vọng để định hướng

và dẫn dắt những nỗ lực của WCU trong việc mở rộng cung cấp giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp quốc tế

và dịch vụ phong phú cho xã hội, nắm bắt các cơ hội, đối phó với những thách thức và tăng cường sự phát

triển bền vững của toàn thế giới.
Nguồn: ihe.fpt.edu.vn

Nhật Bản: Thế hệ Đại học đẳng cấp thế giới về Đổi mới sáng tạo1.2
Chính sách mới về các “Đại học đẳng cấp thế giới” đã được Chính phủ Nhật đưa ra vào năm 2017. Chính

phủ Nhật lựa chọn 6 trong tổng số 86 đại học quốc gia để trở thành các Đại học Tiêu điểm. Tất cả 6 trường

này đều có truyền thống nghiên cứu lâu đời, đó là: Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Tohoku, Học

viện Công nghệ Tokyo, Đại học Nagoya và Đại học Osaka. Các trường Đại học Tiêu điểm này được mong

đợi sẽ cạnh tranh với các đại học hàng đầu thế giới.



TRUNG QUỐC XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CHO BLOCKCHAIN1.3
Theo Văn phòng Nghiên cứu Blockchain của Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn

Công nghiệp Điện tử thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung

Quốc, kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cho blockchain đã được

công bố và hy vọng hoàn thành quá trình này vào cuối năm 2019. Các tiêu

chuẩn quốc gia về blockchain bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn

kinh doanh và ứng dụng, tiêu chuẩn phương pháp và quy trình, các tiêu

chuẩn độ tin cậy và tương thích, tiêu chuẩn bảo mật thông tin…, và sẽ mở

rộng hơn nữa khả năng áp dụng các tiêu chuẩn. Với các tiêu chuẩn, chính

quyền hy vọng sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến các ứng dụng blockchain.

Chính phủ Trung Quốc tin rằng công nghệ blockchain sẽ dẫn dắt một chu kỳ mới của đổi mới công nghệ và

phát triển công nghiệp mới, và sự phát triển của công nghệ blockchain sẽ trở thành một bước quan trọng để

Trung Quốc nắm bắt các cơ hội cạnh tranh về khoa học và công nghệ toàn cầu. Tháng 3/2018, Chính phủ

Trung Quốc đã thiết lập Nền tảng mở cho đăng ký blockchain (Blockchain Registry Open Platform -

BROP), thông qua ngân hàng trung ương của quốc gia này, nhằm mục đích phát triển quyền sở hữu trí tuệ

trên blockchain.

Ảnh: Nasati

Nguồn: Nasati

Thái Lan tham gia hợp tác chiến lược với Alibaba để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số Thái

Lan và Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) theo chính sách 4.0 của Thái Lan. Theo quan hệ đối tác này,

các cơ quan của chính phủ Thái Lan và các đơn vị kinh doanh của Alibaba sẽ hợp tác chặt chẽ trong một số

lĩnh vực, bao gồm thương mại điện tử, hậu cần kỹ thuật số, du lịch và đào tạo. Sáng kiến chủ chốt trong hợp

tác bao gồm:

▪ Thành lập một Trung tâm kỹ thuật số thông minh trong Hành lang kinh tế phía Đông để hỗ trợ

thương mại xuyên biên giới với Trung Quốc và các thị trường khác

▪ Trang bị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kỹ năng thương mại điện tử; đào tạo tài năng kỹ thuật số

Thái Lan

▪ Hợp tác phát triển du lịch thông minh

▪ Tạo ra một “cửa hàng gạo” chính thức của Thái Lan trên Tmall (một trang web thương mại dựa trên

nền tảng Tаоbао, hoạt động trên hệ thống B2C - doanh nghiệp tới người tiêu dùng)

Thủ tướng Somkid Jatusripitak cho rằng hợp tác chiến lược với Alibaba sẽ mang lại lợi ích cho các doanh

nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan cũng như cho ngành du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế kỹ thuật

số ở Thái Lan. Đây cũng là thời điểm tốt để Thái Lan định hướng thương mại, nắm bắt cơ hội xuất khẩu

sang Trung Quốc, khi nước này tiếp tục mở rộng cửa cho thương mại toàn cầu.

Nguồn: Nasati; https://technode.com/; diplomatie.gouv.fr

THÁI LAN CAM KẾT HỢP TÁC KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ VỚI ALIBABA1.4

Đây không phải nỗ lực đầu tiên trong việc xây dựng các trường đại học hàng đầu thế giới tại Nhật. Kể từ

năm 2002 đã có 4 sáng kiến được triển khai, nhưng đều chưa thật sự thành công. Trái ngược với Trung

Quốc, Singapore và Hàn Quốc, các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản mất dần thứ hạng trong khoảng

hai thập kỉ vừa qua. Hai lý do được nhắc đến nhiều nhất là: (1) tốc độ quốc tế hóa chậm chạp của các

trường đại học và cả nền kinh tế nói chung và (2) sự thiếu hụt đầu tư tài chính.

Chính phủ Nhật đang cố gắng sử dụng các trường đại học nghiên cứu như một động lực cho sự phát triển

kinh tế, cũng như thúc đẩy sợi dây kết nối giữa các chính sách kinh tế tài chính và đổi ới công nghiệp. Các

trường đại học nghiên cứu hàng đầu hiện đang thu hút sự chú ý không chỉ từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa

học và công nghệ, mà còn từ Hội đồng Khoa học, Công nghệ, và Đổi mới Sáng tạo và cả Hội đồng Chính

sách Tài khóa và Kinh tế.

Trên thực tế, cái tên “Tiêu điểm” không tự động đảm bảo lợi thế tài chính rõ rệt. Chính phủ hy vọng các

trường Đại học Tiêu điểm sẽ tích cực tham gia vào những hoạt động gây quỹ từ các nguồn bên ngoài, ví dụ

từ quyên góp từ thiện và sự hợp tác giữa trường đại học với các doanh nghiệp. Thông điệp mà Chính phủ

Nhật muốn gửi tới các trường Đại học Tiêu điểm giống như câu nói nổi tiếng của Tổng thống Mỹ John F.

Kennedy trong diễn văn nhậm chức năm 1961: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho ta – Mà hãy hỏi ta có

thể làm gì cho Tổ quốc”.
Nguồn: Tác giả Akiyoshi Yonezawa, lược trích từ http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.96.10779
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PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2019 CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC2.1
Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức thông tin năm 2019 sẽ áp dụng bốn phương

thức tuyển sinh cho các trường, khoa thành viên. Cụ thể, việc xét tuyển các thí

sinh có kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 sẽ được áp

dụng tương tự như năm 2018. Ngoài ra, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ xét tuyển thí

sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge,

Anh (Cambridge International Examinations A-Level) có kết quả 3 môn phù hợp

với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai môn

Toán, Ngữ văn với mức điểm tối thiểu mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên

(tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60). Ngoài đợt 1, các trường, khoa còn có thể

có đợt xét tuyển bổ sung. Các chương trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất

lượng cao được xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia hoặc các nguồn

tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng chương trình.

Anh (Cambridge International Examinations A-Level) có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào

tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ văn với mức điểm tối thiểu mỗi môn thi đạt

từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60). Ngoài đợt 1, các trường, khoa còn có thể có đợt

xét tuyển bổ sung. Các chương trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao được xét tuyển dựa trên

kết quả thi THPT quốc gia hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng chương trình.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố phương án tuyển

sinh dự kiến 2019, theo đó, trường sẽ tuyển sinh bằng các phương thức: dựa trên

kết quả của 3 môn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; xét tuyển học sinh giỏi của

các trường THPT; xét tuyển thẳng đối với thí sinh trong các kỳ thi học sinh giỏi

Quốc gia và Olympic Quốc tế; xét tuyển theo học bạ đối với thí sinh có quốc tịch

nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài; và xét tuyển thí sinh dựa trên kết

quả kỳ kiểm tra năng lực của ĐHQG TP.HCM với khoảng 15% tổng chỉ tiêu.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển sinh đại học hệ chính quy với tổng

chỉ tiêu là 3.850, giữ ổn định so với năm 2018. Năm 2019, trường tuyển sinh theo

4 phương thức, bao gồm: Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết

quả học tập 3 năm THPT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi

THPTQG năm 2019; phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm

2019 và phương thức xét tuyển thẳng. Trong đó, đối với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và

kết quả học tập 3 năm THPT, trường dự kiến triển khai vào tháng 5/2019 ngay sau khi các thí sinh kết thúc

chương trình học THPT. Các thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển này nếu không trúng tuyển hoặc

không xác nhận nhập học có thể tiếp tục tham gia các phương thức xét tuyển còn lại.

Phương thức tuyển sinh năm 2019 của khối trường công an được thay đổi theo

hướng xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 75% điểm xét

tuyển) và kết quả học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển). Những mùa tuyển

sinh năm trước, khối trường này chỉ xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.

Theo cách thức mới, điểm xét tuyển vào các trường công an sẽ gồm: điểm 3 môn

thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; điểm trung bình kết quả

học tập trong 3 năm THPT; điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển

sinh của Bộ GD&ĐT; điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học

sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.



Nguồn: tuoitrethudo.vn; giaoducthoidai.vn; dantri.com.vn, giaoduc.net; tuyensinh.tuoitre.vn; vnexpress.net

Trường Đại học Nha trang tiếp tục tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu hệ đại học với

phương thức tuyển sinh chính là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

2019. Ngoài ra, năm nay là năm lần đầu tiên Trường Đại học Nha Trang sử dụng

kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM làm phương thức tuyển sinh

của trường. Điểm đáng chú ý trong phương thức tuyển sinh của Trường Đại học

Nha Trang năm nay là lần đầu tiên Trường tuyển sinh các chương trình đào tạo

định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt: ngành Quản trị du lịch

(chuyên ngành Quản trị khách sạn) và ngành Công nghệ thông tin.

Nha Trang năm nay là lần đầu tiên Trường tuyển sinh các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào

tạo song ngữ Anh – Việt: ngành Quản trị du lịch (chuyên ngành Quản trị khách sạn) và ngành Công nghệ

thông tin.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đưa ra tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự

kiến là 1.600, trong đó có 1.150 chỉ tiêu trình độ đại học, còn lại là cao đẳng. Với

đại học, cao đẳng hệ chính quy, trường tuyển sinh theo ba phương thức: (i) Xét

tuyển thẳng theo phương án riêng, theo đó, thí sinh có kết quả học tập năm lớp 12

đạt loại giỏi trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt

450 trở lên hoặc IELTS từ 4,5 trở lên và tương đương có thể nộp hồ sơ từ 3/5 đến

hết 20/7 để được xét thẳng vào trường; (ii) Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc

gia; và (iii) Xét tuyển theo điểm tổng kết lớp 12 trong học bạ của các môn trong

tổ hợp đăng ký xét tuyển.

450 trở lên hoặc IELTS từ 4,5 trở lên và tương đương có thể nộp hồ sơ từ 3/5 đến hết 20/7 để được xét thẳng

vào trường; (ii) Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia; và (iii) Xét tuyển theo điểm tổng kết lớp 12 trong

học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

Trường Đại học Hàng hải dự kiến có 4 phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp. Áp dụng cho toàn bộ các chuyên

ngành và đối với những thí sinh có tổng điểm các môn thi THPT quốc gia năm

2019 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định

Nhà trường và đáp ứng một trong các hình thức sau: (i) có chứng chỉ Tiếng Anh

quốc tế IELTS 5.0 hoặc tương đương trở lên trong thời hạn (tính đến ngày

30/6/2019); (ii) đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn học sinh giỏi cấp

tỉnh, thành phố trở lên, cho các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học,

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 3 năm học

THPT, áp dụng đối với toàn bộ nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ (27 chuyên

ngành) và các thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2017, 2018 và 2019.

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp; áp

dụng cho 2 chuyên ngành đi biển là Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu

biển. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh có tổng điểm các môn thi THPT quốc gia

năm 2019 hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn theo kết quả của 3 năm THPT

(trong tổ hợp môn xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đạt ngưỡng chất lượng đầu

vào theo quy định của nhà trường.

của Nhà trường và đáp ứng một trong các hình thức sau: (i) có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc

tương đương trở lên trong thời hạn (tính đến ngày 30/6/2019); (ii) đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn

học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên, cho các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn,

Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 3 năm học THPT, áp dụng đối với toàn bộ

nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ (27 chuyên ngành) và các thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2017, 2018

và 2019.

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp; áp dụng cho 2 chuyên ngành

đi biển là Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh có tổng điểm các

môn thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn theo kết quả của 3 năm THPT (trong

tổ hợp môn xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh 2.230 chỉ tiêu cho trụ sở ở Hà Nội

cùng phân hiệu ở Quảng Nam và TP.HCM theo kết quả thi THPT quốc gia, học

bạ và xét tuyển thẳng.

Trường Đại học Lâm nghiệp sử dụng 16 tổ hợp xét tuyển với hai phương thức là

xét theo kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập lớp 12.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dự kiến tuyển 2.325 chỉ tiêu

theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả

học tập lớp 12 THPT.



Thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học cũng được cải thiện. Số

lượng các công bố, đặc biệt là công bố quốc tế và trích dẫn tăng mạnh, giúp cải thiện vị thế của các đại học

Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế.

Tiêu điểm – sự kiện2.2

Theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 (GII 2018) được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế

giới (WIPO, thuộc Liên Hợp Quốc) công bố: năm 2018, với 37,94/100 điểm, Việt Nam xếp thứ 45/126 quốc

gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay

(Việt Nam xếp thứ 71 năm 2014; 59 năm 2016; 47 năm 2017). Một trong những yếu tố quan trọng khiến

Việt Nam đạt được thứ hạng cao là sự đầu tư cho giáo dục trong những năm gần đây.

Bảng 1: Top 5 quốc gia ĐMST trong nhóm thu nhập trung bình thấp (trên 30 quốc gia)

Xếp hạng trong 

nhóm*
Chỉ số ĐMST toàn cầu Chỉ số đầu vào ĐMST Chỉ số đầu ra ĐMST

Tỉ lệ ĐMST

hiệu quả

1 Ukraina (43)** Gruzia (53) Ukraina (35) Ukraina (5)

2 Việt Nam (45) Ấn Độ (63) Moldova (37) Moldova (6)

3 Moldova (48) Việt Nam (65) Việt Nam (41) Armenia (15)

4 Mông Cổ (53) Mông Cổ (66) Mông Cổ (47) Việt Nam (16)

5 Ấn Độ (57) Ukraina (75) Armenia (50) Mông Cổ (30)

(*): xếp hạng trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp

(**): xếp hạng trong tổng số 126 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá năm 2018

Nguồn: Báo cáo Global Innovation Index 2018

Báo cáo GII 2018 chỉ ra một yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đạt được thứ hạng cao là sự đầu tư cho giáo

dục. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam xếp thứ 18/126 quốc gia về giáo dục. Trong hai năm 2017 và 2018,

Việt Nam đứng đầu về chi tiêu cho giáo dục trong số các nước ASEAN. Chi tiêu cho giáo dục tính theo

GDP đạt 5,7%, xếp thứ 29/126 nước. Sự đầu tư cho giáo dục không chỉ thể hiện ở việc đẩy mạnh chi tiêu

chung mà còn thể hiện qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nghiên cứu khoa học, số lượng

và chất lượng nhà khoa học đều tăng. Điều này thể hiện bằng số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng

nhanh chóng.

Bảng 2: Số lượng và trình độ giảng viên qua các năm học

Năm học

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
2016-2017 (cả đại 

học và CĐSP)

Số lượng 

(người)
Tỷ lệ (%)

Số lượng 

(người)
Tỷ lệ (%)

Số lượng 

(người)
Tỷ lệ (%)

Số lượng 

(người)
Tỷ lệ (%)

Số lượng 

(người)
Tỷ lệ (%)

Tiến sĩ 8.869 14,4 9.653 14,8 10.424 15,9 13.598 19,5 16.631 21,8

Thạc sĩ 28.987 47,0 34.152 52,4 37.090 56,5 40.426 58,1 45.314 59,4

Trình độ khác 23.818 38,6 21.401 32,8 18.150 27,6 15.567 22,4 14.205 18,6

Tổng số 

giảng viên
61.674 65.206 Tăng 5,7 65.664

Tăng

0,7
69.591 Tăng 6,0 76.285

Tăng

9,6

Nguồn: Bộ GD&ĐT



Từ năm 2017 đến tháng 6/2018, chỉ tính riêng

công bố quốc tế của 30 đại học hàng đầu, con

số này đã lên tới hơn 10.500 bài, bằng tất cả

công bố trên toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

Ngày 17/1/2019, trường Đại học Quốc tế Hồng

Bàng (HIU) và Công ty Cổ phần Ba Huân đã ký kết

thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: nghiên cứu

khoa học, đào tạo nhân lực công nghệ cao, tư vấn

giải pháp hỗ trợ phục vụ sự phát triển của xã hội nói

chung và doanh nghiệp nói riêng. Các dự án nghiên

cứu khoa học và công nghệ của trường Đại học

Hồng Bàng trong các lĩnh vực khoa học máy tính,

trí tuệ nhân tạo, robotics, tự động hóa, chuỗi cung

ứng logistics, năng lượng tái tạo, hệ thống xử lý

chất thải… sẽ được đưa vào phục vụ doanh nghiệp

nhằm tạo đầu ra cho sinh viên.

Nguồn: laodong.vn

Trường Đại học Hồng Bàng sẽ kết nối các chuyên

gia hàng đầu trong nước và thế giới để triển khai

một số chương trình giảng dạy trong doanh

nghiệp, hỗ trợ tư vấn giải pháp công nghệ. Điều

này sẽ tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận với

kiến thức học thuật mới, công nghệ mới, học tại

doanh nghiệp giúp cho việc học gắn liền với thực

tiễn hơn. Đồng thời, hai bên hợp tác phối hợp đào

tạo nguồn nhân lực dài hạn có chất lượng cao theo

nhu cầu nhân lực thực tiễn ngành nông nghiệp,

thực phẩm, tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp

có việc làm tại doanh nghiệp.

Nguồn: motthegioi.vn

Hình 1: Tỉ lệ nhân lực nghiên cứu khoa học trong các

trường đại học/học viện của ngành giáo dục so với các

khu vực hoạt động khác trong cả nước năm 2016

Nguồn: Báo cáo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016

Ngày 3/1/2019, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị thường niên 2018, qua đó thể hiện một trong

những phương hướng phát triển của Đại học này trong giai đoạn tới là thực hiện tự chủ học thuật, quản trị

và tài chính, đồng thời việc tự chủ gắn với đổi mới sáng tạo và tinh gọn bộ máy. Theo dự kiến của ĐHQG

TP.HCM, lộ trình tự chủ đại học sẽ được triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện thí điểm tự

chủ trong các trường đã có sự chuẩn bị và điều kiện thực hiện gồm Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật và

Bách khoa; Giai đoạn 2, đến năm 2020 trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các đề án thí điểm sẽ xem xét lộ

trình tự chủ với các trường Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, khoa Y và phân hiệu Bến Tre.

Để tăng nguồn lực phát triển, ĐHQG TP.HCM đã thẩm định và phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế

hoạt động của Trường Đại học Công nghệ thông tin trong năm 2018 và trình Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt với loại hình tự chủ: đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, quyền tự chủ phù hợp

với đặc thù mô hình trường thành viên ĐHQG TP.HCM. Bên cạnh đó, ĐHQG TP.HCM sẽ thực hiện liên

thông chiều dọc, thu hút học sinh phổ thông liên thông lên đại học và sau đại học.

Năm 2018, ĐHQG TP.HCM tập trung đẩy mạnh "Khoa học công nghệ

nâng tầm hội nhập", đã triển khai các hoạt động trọng tâm trong lĩnh

vực khoa học công nghệ và đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó phải

kể đến việc chuyển giao công nghệ của các công trình nghiên cứu phục

vụ cho cộng đồng.

Các nghiên cứu viên đang nghiên cứu tại Viện tế bào gốc.

(Ảnh: giaoducthoidai.vn)
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Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án này theo

Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018. Mục

tiêu của Đề án nhằm định hướng chính sách hỗ trợ

chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước

ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công nghệ nguồn,

công nghệ cao, công nghệ nền tảng nhằm nhanh chóng

đổi mới công nghệ, rút ngắn khoảng cách về trình độ,

năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu

vực và thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước, trong đó một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh

tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất

các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tăng cường bảo

đảm an ninh - quốc phòng.

Các đơn vị thuộc ĐHQG TP.HCM ký kết hợp tác với TP.HCM về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,

chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh; cải cách hành chính, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; chống

ngập nước, ô nhiễm môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu… đồng thời chuyển giao nhiều công nghệ cho

các địa phương như Tây Ninh, Bến Tre thông qua các công trình tiêu biểu như: Viện Công nghệ Nano

ĐHQG TP.HCM thực hiện chuyển giao 5 hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động cho tỉnh

Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre. Các hệ thống này cung cấp thông tin về độ mặn của nước sông tức thời và liên

tục 24/24 giờ thông qua điện thoại và internet…

Bên cạnh chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu có đào tạo theo nhu cầu của địa phương, loại hình

chuyển giao công nghệ thứ hai do đơn vị này thực hiện là chuyển giao công nghệ dựa vào chương trình hợp

tác với doanh nghiệp. Điển hình là dự án “Phát triển công nghệ chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng

thông minh sử dụng LED” do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Bách khoa và Công ty Bóng đèn Điện

quang phối hợp thực hiện. Đặc biệt, Viện Tế bào gốc, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong năm qua đã cho

ra đời Cartilatist - sản phẩm dạng thuốc từ tế bào gốc (thuốc tế bào gốc) đầu tiên ở Việt Nam và được

chuyển giao độc quyền cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh phát triển sản phẩm, sản xuất và

thương mại hóa từ tháng 7/2018 tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Năm 2018, ĐHQG TP.HCM tập

trung đẩy mạnh "Khoa học công nghệ

nâng tầm hội nhập", đã triển khai các

hoạt động trọng tâm trong lĩnh vực

khoa học công nghệ và đạt nhiều

thành tích nổi bật, trong đó phải kể

đến việc chuyển giao công nghệ của

các công trình nghiên cứu phục vụ

cho cộng đồng.

ĐHQG TP.HCM cũng triển khai thí điểm xây dựng Trung tâm

xuất sắc - Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân

tử, thúc đẩy tố độ tăng trưởng trung bình khoảng 15%/năm bài

báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín SCI, SCIE, trong đó

có nhiều bài báo đạt chỉ số ảnh hưởng cao. Hiện nay, Nhà

trường đang hoàn thiện quy trình đăng ký hai sáng chế tại Mỹ

(của Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học

tự nhiên) và trở thành một trong ba trung tâm sở hữu trí tuệ và

chuyển giao công nghệ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ĐHQG TP.HCM tiếp tục đổi mới quản trị đại học, sáp nhập các đơn vị để tinh gọn bộ máy tổ

chức (sáp nhập Trung tâm khảo thí tiếng Anh vào Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo; Trung

tâm đại học Pháp vào Viện Đào tạo quốc tế). Công tác bổ nhiệm lãnh đạo các trường, viện thành viên và

một số đơn vị trực thuộc được hoàn tất, tạo ra sự tin tưởng, ổn định trong toàn hệ thống.

Nguồn: dantri.com.vn; khoahocphothong.com.vn; giaoducthoidai.vn

Đề án sẽ thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách

tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển

giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước

ngoài vào Việt Nam, phát triển thị trường, tạo

lập thị trường ứng dụng công nghệ mới, sản

phẩm mới, đặc biệt là các chính sách ưu tiên sử

dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước tạo ra

đạt tiêu chuẩn kỹ thuật so với nước ngoài trong

các dự án đầu tư; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp

tìm kiếm thông tin công nghệ, tư vấn, chuyển

giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực làm

chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào

Việt Nam thông qua các chương trình khoa

học và công nghệ cấp quốc gia...

Nguồn: Nasati



Ngày 5/1/2019, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc gia về Xây dựng và

Phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung

làm rõ các nội dung: Nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của nhóm nghiên

cứu; đánh giá thực trạng các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học Việt Nam hiện nay, xác định nguyên

nhân của các tồn tại hạn chế, đồng thời từ kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tiễn đề xuất ra các mô hình,

cơ chế hoạt động mới, các chính sách để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu phát triển

nhanh và mạnh hơn, nhằm tạo ra những đột phá về chất lượng cho GDĐH Việt Nam.

Giáo dục là trọng tâm của quan hệ hợp tác giữa Australia và

Việt Nam suốt 45 năm qua. Australia và Việt Nam thiết lập

quan hệ ngoại giao ngày 19/2/1973. Chỉ một năm sau đó,

năm 1974, các suất học bổng đầu tiên đã được trao cho sinh

viên Việt Nam để theo học tại Australia. Và cho tới nay đã

có khoảng 60.000-70.000 sinh viên Việt Nam đã và đang

học tập tại Australia. Với việc mối quan hệ hai nước được

nâng lên tầm đối tác chiến lược, Australia đã kí kết 2 biên

bản ghi nhớ, một với Bộ LĐTB&XH về giáo dục nghề

nghiệp và một với Bộ GD&ĐT về giáo đục đại học. Đại sứ Craig Chittick phát biểu trong buổi chào 

đón cựu sinh viên Việt Nam trở về từ Australia, 

tháng 12/2018. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Nguồn: giaoducthoidai.vn

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.3

Sinh viên Việt Nam ở Australia, đặc biệt là các nghiên cứu sinh, là những sinh viên được các trường rất ưa

thích, luôn hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực học tập, nghiên cứu, xuất bản và hoàn thành xuất sắc khóa học.

Năm 2017, vượt qua nhiều đối thủ trên toàn toàn cầu, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng sinh viên

nhận học bổng Endeavor. Đây là minh chứng cho thấy sinh viên Việt Nam luôn nằm trong nhóm xuất sắc

nhất thế giới và có đủ năng lực học tập cũng như thành công ở bất cứ đâu.

Ý nghĩa lớn nhất của việc hoàn thành chương trình học là

chính những gì học viên làm được khi trở về nước. Các cựu

sinh viên hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên

môn khác nhau. Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ cựu sinh

viên thực hiện các hoạt động vì họ là những người hiểu rõ

nhất đâu là những việc cần làm nhất cho Việt Nam. Quỹ Hỗ

trợ Cựu Sinh viên Australia sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ trị

giá khoảng 5.000 AUD cho mỗi cựu sinh viên, họ cũng có

thể đăng ký theo nhóm để nhận được các khoản hỗ trợ lớn

hơn. Các dự án đề xuất thường ở cấp độ cộng đồng hay cơ

sở, liên quan đến cải thiện năng suất và an ninh nông nghiệp,

bình đẳng giới, bảo vệ môi trường.

Các cựu sinh Australia trao đổi về dự án thực 

hiện tại Việt Nam. (Ảnh: giaoducthoidai.vn)



Nguồn: CESTC; Nasati; giaoducthoidai.vn

Ngày 10/01/2019, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện công bố Chương trình Quan hệ đối tác về Đổi mới sáng

tạo Australia - Việt Nam (Aus4Innovation) nhằm hỗ trợ cho Việt Nam trong xây dựng và phát triển hệ

thống đổi mới sáng tạo quốc gia và thí điểm trong các lĩnh vực mà Australia có kinh nghiệm và ưu thế.

Với mục tiêu tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Aus4Innovation sẽ giúp tìm hiểu các

lĩnh vực mới nổi về sự biến đổi của công nghệ và kỹ thuật số, thử nghiệm những mô hình đối tác mới giữa

các tổ chức trong lĩnh vực công và tư, tăng cường năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực dự báo xu thế,

xây dựng các kịch bản, thương mại hóa các nghiên cứu khoa học, và hoạch định các chính sách liên quan

tới lĩnh vực sáng tạo.

Aus4Innovation gồm 04 hợp phần riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau:

Hợp phần 1 

Dự báo tương lai số. Bảy xu thế chủ đạo dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số của

Việt Nam trong tương lai, phác hoạ nên bốn kịch bản tương lai đã được đưa ra bao gồm: Công

nghệ số mới nổi; Một thế giới thu nhỏ - quốc tế hóa; Tăng cường tập trung vào an ninh mạng và

bảo mật cá nhân; Sạch hơn, xanh hơn, địa phương hoá, năng lượng và cơ sở hạ tầng phục vụ cho

mạng lưới số; Thành phố thông minh; Sự gia tăng về kỹ năng, dịch vụ và doanh nghiệp số, nền

kinh tế việc làm tự do; Chất lượng, công bằng, nhân đạo, cá nhân hoá - sự gia tăng của các thị

trường dựa trên giá trị.

Hợp phần 2

Quan hệ đối tác về thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Sẽ có ba giai đoạn chính

trong hợp phần này gồm: Phát triển mô hình quan hệ hợp tác giữa nghiên cứu và kinh doanh; Thử

nghiệm các mô hình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học; Phân tích, cải tiến và chia

sẻ kết quả.

Hợp phần 3

Cơ chế tài trợ cạnh tranh.

Hợp phần 4

Trao đổi chính sách về đổi mới sáng tạo.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.4

Giáo dục đại học đã trải qua sự chuyển dịch từ lớp học sang học từ xa. Ý tưởng về giáo dục từ xa - một loại

hình giáo dục mà các tài liệu và hướng dẫn học tập được trao cho người học - bắt đầu hình thành ở các nơi

(Nasseh, 2009). Hình thức này được biết đến như học hàm thụ qua gửi thư. Các trường đại học hiện đang

cung cấp khóa học ảo có thể được thực hiện trực tuyến. Cũng giống như hình thức học tương ứng qua thư,

các lớp học này khắc phục được rào cản về vị trí và thời gian. Về mặt tích cực, các khóa học này đang sẵn

sàng cho một lượng sinh viên lớn hơn, với tài nguyên phong phú làm sẵn ở các định dạng khác nhau, các

nền tảng khác nhau cho phép sinh viên và giáo viên tương tác hiệu quả. Về mặt thách thức, các lớp học ảo

thiếu sự tương tác của thế giới thực giữa sinh viên và giáo viên. Khi các khóa học đòi hỏi làm việc theo

nhóm thì có thể bị thiếu nền tảng cộng tác ảo hiệu quả.

Các nhà giáo dục luôn thử nghiệm nghệ thuật dạy học, qua nhiều thế kỷ họ đã áp dụng các tiếp cận,

phương pháp, công cụ và công nghệ mới.



Trong khi sách thường được dùng làm tài nguyên giáo dục và bài giảng đóng vai trò then chốt trong giảng

dạy, thì công nghệ kỹ thuật số đang làm thay đổi cách xuất bản và chia sẻ sách. Nó cũng đang làm thay đổi

bản chất bài giảng. Các công nghệ mới hơn cho phép nhà giáo sử dụng hoạt ảnh và mô phỏng trên lớp học.

Các phần sau đây cung cấp đánh giá ngắn gọn về các lĩnh vực kỹ thuật này.

Các nhà giáo dục đang nắm bắt bài giảng của họ trên lớp hoặc trước khi đến lớp. Các băng video dạy học

không chỉ được làm ra bởi các nhà giáo dục, mà còn bởi những người đến từ các ngành nghề khác nhau.

Các trang web lưu trữ video miễn phí, chẳng hạn như YouTube và Vimeo, đang giúp công bố các video

này

này

.

.

Những trang web này cho phép sinh viên xem lại bài giảng một cách thuận tiện. Các tương tác thời

gian thực và năng động trong lớp học không thể được nhân rộng thông qua các video này. Trình diễn là một

phần không thể tách rời của giáo dục đại học trong nhiều ngành học. Công nghệ kỹ thuật số đang định hình

cách mà các nhà giáo dục trình diễn bất kỳ chủ đề nào. Nghiên cứu xác nhận rằng khi so sánh với các bài

giảng truyền thống, việc sử dụng phần mềm này cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm tích cực, mặc dù

điểm số có khả năng không thay đổi đáng kể.

Công nghệ kỹ thuật số đang bắt đầu bổ sung hoặc thay thế các sách giấy truyền thống. Nhiều sách in hiện

nay có phiên bản điện tử, được gọi là e-book (sách điện tử). Tính di động của sách điện tử là một trong

những lợi thế lớn nhất của chúng. So với sách giấy, sách điện tử có chi phí ít hơn, có thể chứa hoạt ảnh

tương tác và mô phỏng để mô tả khái niệm, có thể có đánh giá tích hợp và thường có thể tùy chỉnh. Tuy

nhiên, nhiều sách điện tử thiếu một hệ thống đánh giá tương tác của sinh viên và sinh viên cũng cho thấy họ

ưu tiên giá trị lâu dài và sách được bán lại, nên đôi khi việc làm sách điện tử ít mong muốn hơn là sách in.

Nghe nhìn, hoạt hình ảnh và mô phỏng là những cách khác nhau để biểu diễn các khái niệm trừu tượng theo

cách tương tác và các nhà giáo dục, trong nhiều ngành môn học, đang sử dụng các kỹ thuật này. Mô phỏng

đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực giáo dục đại học, phân loại từ trường khoa học xã hội đến các trường

y khoa.

Các phương pháp khác nhau đã được phát triển để đưa ra các đánh giá mạnh mẽ và hiệu quả. Các phương

pháp, chẳng hạn như Socrative 1, Kahoot 2, Edmodo 3 và Nearpad 4, cho phép nhà giáo dục chia sẻ bài học

tương tác, thu hút sinh viên và xem phản hồi của sinh viên trong thời gian thực. Các nhà giáo có thể chia sẻ

và tái sử dụng tài liệu đánh giá của họ.

Với các thực tiễn giảng dạy và các nguồn lực ảo, nhu cầu giao tiếp hiệu quả giữa sinh viên và nhà giáo tăng

lên đáng kể. Điều quan trọng là các nhà giáo dục có thể giao tiếp với sinh viên qua sử dụng nhiều kênh

truyền thông. Các phương thức giao tiếp ảo bao gồm email, họp từ xa và hội nghị truyền hình. Các phương

thức này hỗ trợ giao tiếp một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều.

Các hệ thống quản lý khóa học như WetCT,

Blackboard, Sakai hoặc Moodle, đã hỗ trợ các nhà giáo

dục quản lý lớp học; các hệ thống như vậy cung cấp

nền tảng tích hợp cho quản lý tài nguyên, truyền thông

và đánh giá. Các hệ thống này có sẵn trên thị trường

hoặc dưới dạng mã nguồn mở. Một trong những ưu

điểm của công nghệ kỹ thuật số trong dạy học là khả

năng nắm bắt sử dụng tài nguyên và các hoạt động của

sinh viên. Sách điện tử, video giáo dục, tài liệu khóa

học… chiếm một lượng lớn dữ liệu sử dụng.

Áp dụng công nghệ vào dạy học có những

thách thức của nó, vì nó có thể khó khăn và

tốn thời gian. Việc này phụ thuộc vào nhà

giáo dục cần quyết định cân bằng giữa thời

gian đầu tư vào áp dụng công nghệ và tác

động tiềm tàng của nó đối với việc học của

sinh viên. Mục tiêu của khóa học, nhân khẩu

học sinh viên, và triết lý sư phạm cá nhân và

thực tiễn sư phạm cần phải hướng dẫn việc

áp dụng đó.

Nguồn: giaoduc.net.vn



Các trường đại học trong bối cảnh hiện nay không chỉ theo kịp sự phát triển của xã hội mà phải thể hiện vai

trò dẫn dắt đi đầu, dự báo được thị trường lao động của Việt Nam trong thời gian tới để chủ động đưa ra kế

hoạch đào tạo đáp ứng sự phát triển trong tương lai của thị trường lao động.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 10+11 ngày 11-12/1/2019

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Công tác đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại

học còn nặng về hàn lâm, việc gắn kết với

doanh nghiệp cho sinh viên thực hành,

thực tập còn hạn chế và thiếu hiệu quả.

Việc lựa chọn ngành nghề đào tạo, chọn

hướng đi cho tương lai đối với sinh viên là

một trong những vấn đề nan giải nhất hiện

nay. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường

lao động rất đa dạng và nhiều biến động,

các nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi sinh viên

ra trường phải có năng lực chuyên môn và

kinh nghiệm làm việc thực tế.

Các trường đại học không chỉ theo kịp sự phát triển của

xã hội mà phải thể hiện vai trò dẫn dắt đi đầu, dự báo

được thị trường lao động trong thời gian tới để chủ động

đưa ra kế hoạch đào tạo đáp ứng sự phát triển trong trong

tương lai của thị trường lao động. Đầu tư tốt về hạ tầng

công nghệ thông tin và hệ thống phòng thí nghiệm; tăng

cường hợp tác với các doanh nghiệp theo yêu cầu của nền

kinh tế hiện đại. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác

dự báo nhu cầu nhân lực, xu hướng biến động các ngành

nghề đào tạo, cung cấp cho sinh viên và xã hội một cách

kịp thời nhằm thay đổi nhận thức, chủ động định hướng

lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp trong bối cảnh

CMCN 4.0.

Ngày 15/1/2019, Trường Đại học Ngoại

thương tổ chức khai mạc đợt kiểm định

chất lượng 4 chương trình Cử nhân chất

lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh bao

gồm: Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Kinh

tế quốc tế, Tài chính và Ngân hàng quốc tế

và Quản trị kinh doanh quốc tế theo tiêu

chuẩn AUN - QA (mạng lưới các trường

đại học Đông Nam Á). Tầm quan trọng và

ý nghĩa của hoạt động kiểm định 4 chương

trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Anh theo

tiêu chuẩn AUN - QA được thể hiện trong

việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào

tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu về

nguồn nhân lực trong tình hình mới.

Đợt kiểm định này sẽ có những đánh giá khách quan, chính xác về 4 chương trình đào tạo chất lượng cao

của trường Đại học Ngoại thương, các đánh giá của đoàn chuyên gia sẽ giúp cải thiện hơn nữa chất lượng

của các chương trình trong thời gian tới.

Lễ khai mạc đợt kiểm định chất lượng AUN-QA 

của trường Đại học Ngoại thương 

(Ảnh: giaoducthoidai.vn)

Trong khi công nghệ không thể thay thế các nhà giáo dục, mà chỉ thể bổ sung cho các lĩnh vực

giảng dạy khác nhau; cần có các nghiên cứu nghiêm túc về tác động của việc sử dụng công

nghệ số trong dạy học.



NGHIÊN CỨU
NHẬN ĐỊNH

3.

Trong nền công nghiệp 4.0, các mối quan hệ tương tác cơ bản của lực lượng sản xuất là tương tác giữa các

thiết bị và giữa thiết bị với con người, tạo ra một hình thái sản xuất mới đòi hỏi những kĩ năng mới ở lực

lượng lao động. Các ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật dự báo sẽ sự bùng nổ trong thời công

nghiệp 4.0. Đây là định hướng cho việc thay đổi chương trình đào tạo, hình thành các ngành nghề mới

trong các trường đại học mà định hướng "học tập suốt đời"còn trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối với mọi

kỹ năng làm việc trong thời kỳ CMCN 4.0. Vai trò và mục tiêu đào tạo đang thay đổi theo hướng thúc đẩy

tinh thần đổi mới sáng tạo cho người học, dạy cho người học biết phát triển tài năng cá nhân (personalized

learning), nhưng biết sáng tạo tập thể (common creating).

Trong đó, hệ thống thực - ảo được coi là nền

tảng. Các công nghệ cốt lõi này sẽ tạo ra các

thay đổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong 10

năm tới của thế giới, hình thành các đột phá

về các giải pháp: Khả năng kiểm soát và

phòng chống bệnh tật; Điều trị y tế; Dược

phẩm; Các giải pháp năng lượng; Truyền

thông số; Thiết bị đa phương tiện và Ánh

sáng; Thiết bị công nghệ sinh học; Vật lý hạt

cơ bản; Vật liệu mới và vật liệu nanô; Di

truyền học. Đây là các ngành nghề đặc trưng

của thời kỳ công nghiệp mới mà các trường

đại học không thể không đầu tư phát triển.

3.1 Nền công nghiệp 4.0 đòi hỏi hàng loạt nghề mới

Để thích ứng với cuộc CMCN 4.0, đào tạo

theo định hướng khởi nghiệp phải được triển

khai theo mô hình "5 trong 1", trong đó,

chuẩn đầu ra với nhiều kỹ năng mới của công

dân 4.0 và năm thành tố bao gồm: Có nhiều

chương trình đào tạo (ngành nghề) mới có

tính liên ngành và xuyên ngành cao và nhiều

chương trình đào tạo gắn với công nghệ 4.0;

Cấu trúc chương trình đào tạo mới; Công

nghệ đào tạo mới; Các dự án khởi nghiệp mới

và Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp mới kết

nối tất cả các bên liên quan: giảng viên,

người học, giảng đường, phòng thí nghiệm và

người sử dụng.

Ngành nghề trọng tâm trong nền công nghiệp 4.0 

(Ảnh: dantri.com.vn)

Trong đó, hệ thống thực - ảo được coi là nền tảng. Các

công nghệ cốt lõi này sẽ tạo ra các thay đổi có tầm ảnh

hưởng lớn nhất trong 10 năm tới của thế giới, hình

thành các đột phá về các giải pháp: Khả năng kiểm soát

và phòng chống bệnh tật; Điều trị y tế; Dược phẩm; Các

giải pháp năng lượng; Truyền thông số; Thiết bị đa

phương tiện và Ánh sáng; Thiết bị công nghệ sinh học;

Vật lý hạt cơ bản; Vật liệu mới và vật liệu nanô; Di

truyền học. Đây là các ngành nghề đặc trưng của thời

kỳ công nghiệp mới mà các trường đại học không thể

không đầu tư phát triển.



Tinh thần sáng nghiệp của đại học 4.0 không chỉ được thể hiện trong đặc điểm ngành nghề mới, mà cả

trong cấu trúc của chương trình đào tạo. Theo đó, tiếp cận kiểu chương trình đào tạo linh hoạt (Fluid

and Organic Curriculum) và kiểu chương trình đào tạo sẵn sàng cho tương lai (Future Readiness

Curriculum) của Bộ Giáo dục Đại học Malaysia đề xuất là một hướng đi rất lôgic và hợp lý. Đối với

Việt Nam, việc thay đổi chương trình đào tạo không chỉ để giúp sinh viên suy nghĩ sáng tạo hơn và thực

thi tinh thần đổi mới sáng tạo hiệu quả mà còn phải lưu ý làm sao để hỗ trợ nhiều hơn giúp họ chuyển từ

một thiết chế giáo dục giáo khoa bảng (chỉ hướng đến các kỳ thi) thành một môi trường học tập dựa trên

trải nghiệm có định hướng.

Nguồn: dantri.com.vn

3.2 Số lượng công bố quốc tế của Việt Nam tăng gần 5 lần trong 
10 năm qua

Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức

cạnh tranh của một quốc gia. Do đó, đầu tư cho KH&CN là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia. Trong

10 năm qua, số lượng các công bố quốc tế thuộc Scopus của Việt Nam đã tăng gần 5 lần, từ 1.764 bài

công bố vào năm 2009, lên đến 8.234 bài năm 2018.

Bảng 3: Công bố quốc tế thuộc Scopus của các nước ASEAN 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Malaysia 11.945 15.778 20.760 22.873 25.440 28.777 27.436 30.228 32.774 30.892

Singapore 14.052 15.704 16.640 18.358 19.284 19.923 20.519 21.501 22.172 21.872

Thái Lan 8.531 10.107 10.735 12.040 12.393 13.615 13.149 14.818 16.430 16.713

Indonesia 2.108 2.833 3.434 4.079 5.305 6.699 8.278 12.341 20.405 29.031

Việt Nam 1.764 2.190 2.414 3.154 3.758 4.061 4.159 5.863 6.578 8.234

Philippines 1.248 1.347 1.621 1.767 1.973 2.240 2.688 3.076 3.364 3.456

Myanmar 139 117 167 121 112 153 223 308 436 514

Campuchia 189 196 223 265 271 329 358 400 430 476

Lào 103 138 157 212 205 224 246 270 238 300

Brunei 119 124 173 247 292 390 440 526 514 460

Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus, truy cập ngày 7/1/2019.

Việt Nam trong giai đoạn vừa qua ngày càng quan tâm nhiều hơn tới hoạt động nghiên cứu khoa học và

công bố quốc tế. Số lượng và chất lượng các nghiên cứu và công bố không ngừng gia tăng. Thống kê trên

Cơ sở dữ liệu của Scopus chỉ ra số lượng các công trình công bố quốc tế của Việt Nam có tốc độ tăng

khá ổn định, trong đó cao nhất vào năm 2016 (40,97%).



Công bố của các nhà khoa học Việt Nam trên Scopus thuộc tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung nhiều

nhất ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật. Trong năm 2018, các lĩnh vực có số lượng

nghiên cứu được đăng tạp chí thuộc Scopus đạt từ một nghìn bài trở lên bao gồm: khoa học nông nghiệp,

toán học, khoa học vật liệu, vật lí và thiên văn học, khoa học máy tính và kĩ thuật. Các lĩnh vực khác như

nha khoa, y tế, khoa học thần kinh, điều dưỡng, thú y, tâm lí học, nghệ thuật và nhân văn có số lượng các

bài nghiên cứu thuộc Scopus còn hạn chế, đều dưới 100 bài. Các trường đại học tổ chức các hoạt động

nghiên cứu cấp cơ sở, hỗ trợ giảng viên và sinh viên tham gia, cùng với đó là các chính sách khuyến

khích ngày càng mạnh.

Nguồn: Nguyễn Thu Thủy, Trần Tú Uyên – Trường Đại học Ngoại thương
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus, truy cập ngày 7/1/2019

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) chi thưởng hơn 30 triệu đồng cho mỗi bài báo của giảng viên

hoặc sinh viên được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

công bố trao thưởng đến 200 triệu đồng cho bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh

mục ISI/Scopus. Trường Đại học Ngoại thương có chính sách đầu tư cho các nhóm nghiên cứu mạnh với

mức trung bình là 125 triệu đồng/bài báo ISI-Scopus. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG

TP.HCM) ưu tiên thực hiện chính sách cấp kinh phí công bố bài quốc tế có chỉ số ISI (trong trường hợp các

tạp chí quốc tế có yêu cầu nộp lệ phí): mức hỗ trợ đối với bài báo thuộc ISI là 15 triệu đồng và 450 giờ

NCKH, bài có ISSN quốc tế là 10 triệu đồng và 300 giờ NCKH. Trường Đại học Y dược TP.HCM cũng có

chính sách khen thưởng bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có bình duyệt: với nhóm 1 là 2 triệu

đồng x chỉ số tác động (Impact Factor, IF) (làm tròn lên đến mức 0,5); nhóm 2 là 3 triệu đồng x chỉ số tác

động (làm tròn lên đến mức 0,5)/số tác giả.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, số lượng các nghiên cứu quốc tế của Việt Nam vẫn còn

khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực. Các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam cần có

những chính sách cụ thể, hiệu quả hơn nữa để khuyến khích các học giả tham gia nhiều hơn vào nghiên cứu

khoa học, đặc biệt là trong những lĩnh vực công bố còn khiêm tốn như y tế, nha khoa, thú y, khoa học quyết

định, kinh tế và quản lý, nghiên cứu đa ngành, v.v… Việt Nam cũng cần thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết

giữa các trường đại học và doanh nghiệp để tăng nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học, đồng thời gia

tăng khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
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