
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tháng 6 năm 2019

BẢN TIN

VIETNAM HIGHER EDUCATION ADVANCING RESEARCH TEAM

Tin quốc tế1.
1

Tin trong nước2.
5

nghiên cứu, nhận định3. 17



HỌC HỎI TỪ MÔ HÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 
CAO ĐẲNG TẠI HOA KỲ 

1.1
Việc phân tích một số điểm về mô hình quản lý giáo dục tại các trường đại học, cao đẳng của Mỹ sẽ đóng

góp cho việc chọn, chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam để có thể phát triển

nguồn nhân lực cho phát triển đất nước. Đặc điểm của giáo dục đại học Hoa Kỳ là tính đa dạng, tự chủ,

cạnh tranh, tiếp cận bình đẳng. Điều này được thể hiện qua những điểm như:

Tin
Quốc tế

1.

Mô hình và cấp trường đáp ứng nhu cầu người học và thị trường ngành nghề, công việc của xã hội và nền

kinh tế. Hệ thống trường tư phi lợi nhuận (non-profit) và vì lợi nhuận (for profit) trên toàn nước Mỹ hoạt

động độc lập với hệ thống trường công và không phải trực tiếp báo cáo hay chịu trách nhiệm với cơ quan

nhà nước nào. Trách nhiệm chính của họ là thực hiện Kiểm định chất lượng Vùng, khi vấn đề chất lượng

giáo dục trường hay ngành học được đặt ra. Trách nhiệm của tổ chức trường đã quy định rõ trong luật. Đại

học tư phi lợi nhuận (non-profit) hoạt động như một tổ chức xã hội. Khác biệt với mô hình đại học tư phi

lợi nhuận là loại đại học tư hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Chính quyền liên bang có vai trò rất ít trong giáo dục, trách nhiệm giáo dục nằm ở cấp Bang. Tổ chức xã

hội (6 tổ chức hiệp hội cấp vùng) đóng vai trò kiểm định và công nhận chất lượng khoa, ngành trường đại

học; ngoài ra còn có các tổ chức kiểm định đào tạo ngành chuyên môn. Quản lý giáo dục đại học công là

trách nhiệm của chính quyền bang, mỗi bang có cơ chế hoạt động riêng.

có Hội đồng Giáo dục đại học gồm 13 thành viên do Thống đốc bang bổ

nhiệm với nhiệm kỳ 6 năm. Thành viên bên ngoài chiếm đa số. Hội đồng Giáo dục xây dựng các

chính sách, chiến lược, kế hoạch tài chính, nhân sự chung cho toàn bộ hệ thống 15 trường cao

đẳng, 14 đại học công trong phạm vi bang. Bộ Giáo dục Đại học bang là đơn vị thực thi chính sách

của Hội đồng Giáo dục và phối hợp với các trường trong hệ thống trường công của bang để thực

hiện. Ngoài hệ thống trường công, bang Massachusetts còn có 79 trường tư phi lợi nhuận (non-

profit) và 5 trường vì lợi nhuận (for profit), mỗi trường hoạt động độc lập.



có Hội đồng Giáo dục bang ở 3 cấp khác nhau: Hội đồng cho hệ thống 10 trường

UC (University of California); Hội đồng cho hệ thống 23 trường CSU (California State

University); và Hội đồng cho 113 trường CC (Community College). Mỗi Hội đồng có khoảng 25

thành viên, bao gồm Thống đốc bang, Chủ tịch Hạ viện bang… và đại diện các trường thành viên.

Nhiệm kỳ của các hội đồng này là 4 năm và không theo nhiệm kỳ của Thống đốc, người bổ nhiệm.

Riêng hệ thống trường Cao đẳng cộng đồng vì có quá nhiều - 113 trường, nên dưới Hội đồng Giáo

dục còn có các Hội đồng Khu vực chịu trách nhiệm đối với khoảng 5 đến 7 trường (Hiệu trưởng

báo cáo lên Hội đồng Khu vực). Ngoài ra còn có 157 trường tư phi lợi nhuận và 147 trường tư vì

lợi nhuận trong bang California, mỗi trường hoạt động độc lập.

thì hệ thống tổ chức đại học công có phần phức tạp hơn, có 35 trường công, có 31

trường nằm trong 6 tổ chức trường như: Texas State System, Texas A&M, Houston University

System… Hội đồng Giáo dục bang gồm 9 thành viên do Thống đốc bang bổ nhiệm, nhiệm kỳ 6

năm (mỗi 2 năm bổ nhiệm lại 3 người) quản lý chung cho cả hệ thống,và mỗi hệ thống có Hội đồng

trường hay Hiệu trưởng điều hành trường và báo cáo lên Hội đồng Giáo dục của hệ thống. Ngoài ra

còn có hệ thống 55 trường Cao đẳng và Kỹ thuật công, và 108 trường tư hoạt động độc lập.

Chương trình học linh động, thực tiễn và học suốt đời (Lifelong learning) dành cho nhiều độ tuổi,

thành phần…

Thay vì chọn học cao đẳng hay đại học, học sinh tốt

nghiệp trung học có thể học một nghề chuyên môn tại một trường nghề, thời gian học thường từ 6

tháng đến 2 năm và được cấp chứng chỉ sau tốt nghiệp. Hệ thống đào tạo sau bậc trung học ở Hoa

Kỳ có khoảng 6.500 trường, trong đó có 1.100 trường đào tạo nghề chuyên môn được cấp chứng

chỉ; 1.530 trường cao đẳng; 2.870 trường đại học.

Mục tiêu chính của loại trường này là đào tạo các chương trình 2 năm ở nhiều

lĩnh vực khác nhau. Chương trình học cao đẳng chia thành 2 hệ:

(i) Một là đào tạo theo chương trình 2 năm đầu và liên thông lên đại học 4 năm;

(ii) Hai là đào tạo sâu vào lĩnh vực chuyên môn, có khả năng đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Cấu trúc đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trên tổng thể của nền kinh tế và

xã hội, hay từng phân khúc ngành nghề chuyên môn. Đại học được chia thành các loại gồm: Đại

học thiên về nghiên cứu, Đại học khai phóng (Liberal Arts), Đại học vùng, Đại học chuyên ngành

ứng dụng. Phân loại hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cho thấy đặc điểm chung của đại học Hoa Kỳ có

tính linh động, sáng tạo, đa dạng và thực tiễn, bao gồm cả hệ liên thông, học bán thời gian (part

time), ngoài giờ trực tuyến (online)... nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng yêu cầu của thị trường.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CỦA TRUNG QUỐC1.2
Ngày 8/8/2016, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch đổi mới khoa học và công nghệ trong giai đoạn

Kế hoạch 5 năm lần thứ XIII của Trung Quốc, trong đó xác định rõ AI là hướng phát triển chính của công

nghệ thông tin thế hệ tiếp theo, nhấn mạnh việc xây dựng một hệ thống công nghệ công nghiệp hiện đại nên

tập trung vào phát triển tương tác giữa người và máy tính, đặc biệt là nhận thức thông minh, tích hợp vật lý

- ảo hóa và tương tác tự nhiên, hiểu biết ngữ nghĩa và đưa ra quyết định thông minh; tạo ra những bước đột

phá trong các lý thuyết, phương pháp và công nghệ hợp nhất giữa người - máy và phát triển các thiết bị,

công cụ và nền tảng liên quan; và tạo ra những đột phá về trí thông minh giống con người dựa trên phân

tích dữ liệu lớn và đạt được tầm nhìn, thính giác, lời nói và suy nghĩ giống như con người để hỗ trợ phát

triển công nghiệp dựa trên AI và các ứng dụng trình diễn trong các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, văn

phòng và y tế. AI đã trở thành một phần cốt lõi của chương trình Deep Blue của Trung Quốc nhằm bảo vệ

an ninh quốc gia và lợi ích chiến lược với công nghệ cao chiến lược.



“Kế hoạch phát triển AI thế hệ tiếp theo”

nhấn mạnh rằng sự tiến bộ AI toàn diện, cả

về phát triển ngành học, mô hình lý thuyết,

đổi mới công nghệ và nâng cấp phần mềm

và phần cứng, đang kích hoạt sự thay đổi

phản ứng dây chuyền và cuối cùng là thúc

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội từ số hóa

và kết nối với AI. Đối mặt với tình hình an

ninh quốc gia và cạnh tranh quốc tế phức

tạp, Trung Quốc phải áp dụng viễn cảnh

toàn cầu và phát triển AI thành chiến lược

quốc gia bằng cách triển khai hệ thống chủ

động và luôn duy trì sáng kiến chiến lược

trong cạnh tranh quốc tế trong thời đại AI

để xây dựng lợi thế cạnh tranh mới, tăng

cường phát triển tiềm năng của đất nước,

và bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia.

Nguồn: NASATI (Theo China AI development report)

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TỐT NGHIỆP VÀ THI TUYỂN ĐẠI HỌC CỦA
MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1.3

Các biện pháp cụ thể đã được vạch ra bao gồm thực hiện

triệt để chiến lược phát triển theo định hướng đổi mới,

thúc đẩy tích hợp AI với kinh tế, xã hội và quốc phòng, cải

thiện năng lực đổi mới sáng tạo nhờ công nghệ AI thế hệ

tiếp theo, phát triển kinh tế thông minh, xây dựng xã hội

thông minh, bảo vệ an ninh quốc gia, thiết lập một hệ sinh

thái mà ở đó các cụm tri thức, cụm công nghệ và cụm

công nghiệp được tích hợp dựa trên sự tương tác tích cực,

tài năng, các hệ thống và văn hóa hỗ trợ lẫn nhau, dự đoán

và giải quyết các rủi ro và thách thức tiềm năng, thúc đẩy

phát triển bền vững dựa trên AI, tăng cường toàn diện

năng suất của Trung Quốc, sức mạnh quốc gia nói chung

và khả năng cạnh tranh quốc tế, và cung cấp một sự hỗ trợ

mạnh mẽ cho những nỗ lực của Trung Quốc để trở thành

một quốc gia đổi mới và siêu cường công nghệ, đồng thời

đạt được hai mục tiêu trăm năm và sự trẻ hóa tuyệt vời của

đất nước Trung Quốc.

Học sinh phải tham gia kỳ thi duy nhất để tốt nghiệp trung học và xét tuyển vào đại học, được gọi là Thi tú

tài (baccalauréate). Tú tài Pháp là chứng chỉ tốt nghiệp giáo dục trung học phổ thông, kỹ thuật, hoặc chuyên

nghiệp tại Pháp, tương đương với Khung Phân loại Giáo dục Quốc tế ISCED cấp III. Tương đối giống với

bằng A Level của Vương quốc Anh hay bằng Matura tại một số nước Châu Âu, bằng Tú tài Pháp cho phép

học sinh Pháp và quốc tế sở hữu một chứng chỉ chuẩn hóa, thông thường ở tuổi 18. Chứng chỉ này sẽ cho

phép học sinh bắt đầu làm việc ở một số nghề nhất định, tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục đại học,

hoặc học tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề.

Bậc học phổ thông tại Vương Quốc Anh là 11 năm, học sinh bắt đầu đi học từ 5 tuổi (học mẫu giáo từ 3

tuổi). Học sinh tốt nghiệp phổ thông sẽ thi tốt nghiệp GCSE (General Certificate of Secondary Education).

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tuỳ vào nhu cầu và thực lực của mình, học sinh sẽ chọn học đại học hay học

nghề. Nếu học sinh chọn học tiếp đại học, các em đăng ký học tiếp A level (chứng chỉ A) hoặc IB (tú tài

Quốc tế) gọi là bậc dự bị đại học, chương trình này kéo dài 2 năm (từ 16-19 tuổi). Học sinh nước ngoài còn

có thể chọn chương trình tương đương gọi là Dự bị đại học quốc tế (International Foundation), chương

trình này thường chỉ 1 năm.

Trong hệ thống giáo dục Mỹ không có những kỳ thi bắt buộc tổ chức trên toàn quốc vào ngày giờ nhất

định. Như AP Test (Advanced Placement, các lớp cao cấp) do tiểu bang, hay "Common Core" do sở học

chánh địa phương tổ chức thì được lên lịch trong khoảng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, tùy mỗi trường

chọn ngày giờ thuận tiện. Bài thi SAT kiểm tra khả năng học thuật, như một thước đo sát hạch đầu vào, qua

đó đánh giá khả năng suy luận, kỹ năng phân tích và sự nhạy bén trong xử lý tình huống của học sinh.



Việc sở hữu một điểm số cao cũng có nghĩa là bạn có ưu thế và cơ hội hơn trong việc đảm bảo vị trí tại một

trường đại học danh tiếng. Bài thi SAT mới bao gồm hai phần: toán học và ngôn ngữ. Hình thức thi chủ yếu

là thi trắc nghiệm. Phần toán học sẽ bao gồm kiến thức về số học, đại số, hình học, tính toán, xác suất...

Trong khi đó, ngôn ngữ sẽ bao gồm các loại câu hỏi như loại suy, hoàn thành câu và đọc hiểu đoạn văn.

Với bài thi tiếng Anh, thí sinh cần phải nắm vững các thuật ngữ thường dùng. Việc này sẽ định hướng cách

giải các bài toán nhanh chóng và chính xác trong khoảng thời gian hạn hẹp.

̣

Kết quả của kỳ thi xét tuyển đại học quốc gia diễn ra trong hai ngày giữa tháng 1 hàng năm được các

trường đại học công lập và một số trường tư chấp nhận. Có 29 bài thi trong 6 môn học (Toán, Khoa học,

Văn học Nhật Bản, Ngoại ngữ, Công dân, Địa lý - Lịch sử). Thí sinh sẽ chỉ làm những bài thi theo yêu cầu

của trường đại học mà họ nộp đơn vào. Các câu hỏi đều dưới dạng trắc nghiệm và theo hướng dẫn của Bộ

Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Học sinh muốn tốt nghiệp trung học phải thỏa mãn hai điều kiện: đã hoàn tất thành công chương trình trung

học và việc học của họ đã được Cơ quan Phụ trách học trình và thẩm định của Victoria (VCAA) thẩm định

qua một kỳ thi cuối năm lớp 12. Kỳ thi này có sáu môn thi cùng với bài kiểm tra thành tích tổng quát

(General Achievement Test - GAT), trong đó chỉ có tiếng Anh là môn bắt buộc, năm môn còn lại học sinh

được chọn lựa phù hợp với ngành nghề mà họ dự định theo học ở đại học hoặc cao đẳng, và đã được chọn

lựa ngay từ lớp 10 hoặc lớp 11.

Chương trình trung học phổ thông (VCE):

Dành cho các học sinh có nguyện vọng học tiếp

lên đại học. VCE có trên 90 môn học để lựa

chọn, trong đó có 42 môn học văn hóa và trên

30 môn thuộc về chương trình giáo dục nghề

nghiệp và đào tạo (Vocational Education and

Training - VET). Ngoài ra còn có 46 môn ngôn

ngữ khác ngoài Anh ngữ (Languages Other

Than English - LOTE) để học sinh lựa chọn.

Chương trình trung học phổ thông kết hợp giáo dục

nghề nghiệp và đào tạo (VCE-VET): Dành cho những

học sinh vừa muốn có chứng chỉ tốt nghiệp trung học

VCE (điểm học nghề được tính như các môn học VCE

khác) vừa có văn bằng nghề nghiệp được công nhận

trên toàn quốc. Văn bằng nghề giúp học sinh có điều

kiện theo những chương trình đào tạo nghề cao hơn tại

các trường cao đẳng dạy nghề (TAFE) hoặc tăng thêm

cơ hội kiếm việc làm khi rời ghế trường phổ thông.

Kỳ thi Đại học ở Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến là một trong những kỳ thi áp lực nhất thế giới. Người

Hàn Quốc vô cùng coi trọng kỳ thi này, bởi họ quan niệm rằng đại học sẽ mở ra con đường tương lai xán

lạn cho con em mình. Học sinh tốt nghiệp cấp 3 cần tham dự kỳ thi cấp quốc gia College Scholastic

Aptitude Test (CSAT) kéo dài 8 tiếng đồng hồ, bao gồm các môn: Quốc ngữ, Toán học, Tiếng Anh, các

môn khoa học (tối đa 4 môn), các môn xã hội (tối đa 4 môn) và có thể chọn thêm môn ngoại ngữ 2 (tiếng

Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập hay tiếng Việt). Các bài thi chủ yếu được thiết kế theo

dạng trắc nghiệm. Thí sinh đăng ký thi vào các trường nghệ thuật sẽ phải tham gia thi môn năng khiếu. Kết

quả bài thi là căn cứ để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học trên toàn quốc. Thí sinh sẽ tự

lượng sức mình để chọn trường phù hợp. Có rất nhiều trường hợp trượt đại học không phải do kết quả thi

kém, mà là vì chưa chọn đúng trường.

Nguồn: giaoducthoidai.vn, kenh14.vn, dantri.vn
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NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 2.1

Năm 2019 có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, giảm 40.000 thí sinh so với năm trước.

Nhưng tỷ lệ thí sinh chọn bài thi KHXH vẫn tăng. Trong 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia có

38.389 thí sinh tự do, chiếm 4.33%. Số thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên là 302.157 em, chiếm 34,08%.

Số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội là 468.140 em, chiếm 52,8%. Có 27.165 thí sinh chọn cả 2 bài khoa

học tự nhiên và khoa học xã hội, chiếm 3,06%.

Theo lý giải của các chuyên gia, có thể mục tiêu đầu tiên của học sinh là xét tốt nghiệp THPT nên việc lựa

chọn bài thi KHXH với tổ hợp Địa Lý – Lịch Sử - Giáo dục công dân sẽ giúp các em có cơ hội điểm tốt hơn.
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Chiều 27/6/2019, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo nóng kì thi THPT quốc gia 2019. Hàng loạt nội dung liên

quan về tác động của những nét mới trong đợt thi, vì sao không công bố đáp án ngay sau thi hay Bộ tăng

cường giải pháp trong chấm thi thế nào để đảm bảo gian lận không xảy ra... được Bộ giải đáp. Tác động

của điểm mới khá rõ thực hiện ở việc sắp xếp các thí sinh tự do cùng học sinh lớp 12 làm tăng sự giám

sát trong phòng thi. Việc tăng cường vai trò của công an và camera an ninh giám sát có tác động tích cực,

cách bảo quản đề thi được bảo mật, đồng thời công tác thanh kiểm tra được tăng cường, các trường thi

không có người sử dụng phao thi. Điểm mới tiếp theo ở khâu chấm thi và điều này hy vọng sẽ mang lại

hiệu quả tích cực.

Nguồn: dantri.com.vn, thanhnien.vn, tuoitre.vn

Chiều 27/6/2019, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo nóng kì thi THPT quốc gia 2019. Hàng loạt nội dung liên

quan về tác động của những nét mới trong đợt thi, vì sao không công bố đáp án ngay sau thi hay Bộ tăng

cường giải pháp trong chấm thi thế nào để đảm bảo gian lận không xảy ra... được Bộ giải đáp. Tác động

của điểm mới khá rõ thực hiện ở việc sắp xếp các thí sinh tự do cùng học sinh lớp 12 làm tăng sự giám

sát trong phòng thi. Việc tăng cường vai trò của công an và camera an ninh giám sát có tác động tích cực,

cách bảo quản đề thi được bảo mật, đồng thời công tác thanh kiểm tra được tăng cường, các trường thi

không có người sử dụng phao thi. Điểm mới tiếp theo ở khâu chấm thi và điều này hy vọng sẽ mang lại

hiệu quả tích cực.

Nguồn: tuoitre.vn

Bộ GD&ĐT khẳng định dù tiến độ chấm thi có thể khác nhau nhưng các trường đều phải công bố điểm

vào ngày 14/7/2019. Ngay sau khi các môn thi THPT quốc gia kết thúc bằng bài thi tổ hợp khoa học xã

hội, chiều 27/6 nhiều địa phương đã tiến hành bàn giao bài thi trắc nghiệm cho các trường đại học. Chậm

nhất là ngày 11/7, các trường chấm thi trắc nghiệm xong và gửi về Bộ kết quả chấm trắc nghiệm sau khi

chấm chính thức. Dù tiến độ chấm thi có thể khác nhau nhưng các trường đều phải công bố điểm vào

ngày 14/7; không tỉnh, thành nào được công bố trước hay sau mốc này.

Theo Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên

hệ chính quy năm 2019 do Bộ GD&ĐT công bố, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2019, thí sinh

được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học một lần duy nhất, chỉ được sử dụng một trong hai

phương thức sau:

Bằng Phiếu đăng kí xét tuyển: Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 31/7

Đăng kí thay đổi nguyện vọng trực tuyến: Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Đề thi THPT quốc gia 2019 được đánh giá là hay, có tính phân hoá cao, vừa đáp ứng mục đích xét tốt

nghiệp THPT vừa có tính phân loại cao để các trường ĐH dùng kết quả xét tuyển. Thí sinh làm được bài

nên phổ điểm các môn năm nay sẽ tốt hơn, điều này khiến điểm chuẩn các trường ĐH tăng.



Đó là nhận định của các chuyên gia, giáo viên trong chương trình talk show "Nhận định điểm thi THPT

quốc gia 2019" do Báo Người Lao Động tổ chức chiều 27/6, ngay sau khi kỳ thi THPT quốc gia 2019 kết

thúc. Đây là chương trình nằm trong chuỗi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh năm 2019". Theo

phân tích, đề thi năm nay rất cơ bản nên hy vọng sẽ ít thí sinh bị điểm liệt; điểm trung bình năm nay sẽ

không thấp như năm trước, điểm trên trung bình của từng môn cũng cao hơn. Từ đó, điểm xét tốt nghiệp

THPT sẽ được nâng cao hơn, tỉ lệ tốt nghiệp năm nay sẽ cao hơn 95%. Đồng thời, điểm trúng tuyển của các

trường sẽ tăng nhẹ, trường tốp trên không có biến động lớn.

Nguồn: nld.com.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Sáng 29/6/2019, tại TP.HCM Ban giám hiệu Trường ĐH Việt Đức đã tổ chức họp báo công bố việc nhà

trường chính thức được tuyển sinh và đào tạo 3 ngành học mới trong năm học 2019-2020. Theo đó, trong

năm học 2019-2020, Trường ĐH Việt Đức đã được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh và đào tạo 3 ngành

học mới gồm:

1. Chương trình cử nhân Kiến trúc: Đây là

chương trình đào tạo do Đại học KHƯD

Anhalt cung cấp, đã được Tổ chức ASIIN

của Đức kiểm định chất lượng, với thời gian

học theo quy định kéo dài 6 học kỳ.

2. Chương trình cử nhân Kỹ thuật xây dựng;

Đây là chương trình đào tạo do Đại học

KHƯD Biberach, bang Baden-Wuerttemberg

cung cấp, kéo dài 7 học kỳ với nhiều kiến

thức chuyên sâu và đã được Tổ chức ASIIN

của Đức kiểm định chất lượng.

3. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ nước: Đây là chương trình đào tạo của Đại học Kỹ

thuật Darmtadt (CHLB Đức) cung cấp và kéo dài 4 học kỳ dành cho học viên tốt nghiệp đại học các

ngành Công nghệ nước và nước thải, Quản lý nguồn nước, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây

dựng, Vật lý môi trường, Kỹ sư hóa chuyên về công nghệ nước và nước thải hoặc tốt nghiệp đại học

các ngành tương tự.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức 

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Ngày 20/6/2019, Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm

kỳ 2018-2023 tổ chức phiên họp thứ nhất. Bộ

trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội

đồng giáo sư (GS) Nhà nước chủ trì phiên họp. Hội

đồng GS nhà nước đã công bố danh sách 28 ủy viên

Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Những GS này đồng thời làm Chủ tịch của 28 Hội

đồng GS ngành, liên ngành năm 2019. Các thành

viên Hội đồng GS ngành/liên ngành được tuyển

chọn theo tiêu chí mới của Quy chế Hội đồng GS

Nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ

tịch Hội đồng đã ký. Tại phiên họp đầu tiên, Bộ

trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GS

Nhà nước đã gặp gỡ, tri ân các ủy viên các hội đồng

GS ngành/liên ngành nhiệm kỳ trước (2014-2019).

TIÊU ĐIỂM, SỰ KIỆN2.2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GS 

nhà nước chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng GS 

nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

Ảnh: giaoducthoidai.vn
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Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

nhấn mạnh tới tính nghiêm minh, công tâm, công bằng và khách quan trong quá trình xét công nhận đạt

chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, trong đó lưu ý, chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, công nhận

giờ giảng, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

QS World University Rankings

(Bảng xếp hạng đại học thế giới QS)

danh tiếng của Anh vừa công bố

danh sách 1.001 trường đại học hàng

đầu thế giới năm 2020. Việt Nam tiếp

tục có hai trường đại học xuất hiện

trong bảng xếp hạng thường niên nổi

tiếng QS World University Rankings,

đó là Đại học Quốc gia TP.HCM và

Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong bảng xếp hạng 1.001 trường

đại học đến từ 82 quốc gia và vùng

lãnh thổ này, Việt Nam có hai cái tên

xuất hiện là Đại học Quốc gia

TP.HCM đứng top 701-750 và Đại

học Quốc gia Hà Nội đứng top 801-

1.000. Trước đó, trong bảng xếp

hạng năm 2019, Đại học Quốc gia

TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà

Nội cũng đều lọt vào danh sách này

với vị trí tương tự.

Top 10 đại học hàng đầu thế giới trên QS World University Rankings 2020.

Ảnh: topuniversities.com

Hai đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng 

QS World University Rankings 2020. 

Ảnh: topuniversities.com

Nằm trong top 10 QS World

University Rankings 2020 có 5

trường đến từ Mỹ, 4 trường đến từ

Anh và 1 trường đến từ Thụy Sĩ.

Xếp hạng cao nhất trong số 1.001

trường là Viện Công nghệ

Massachusetts (MIT) ở bang

Massachusetts, Mỹ. Đứng ở vị trí

thứ 2 và 3 lần lượt là Đại học

Stanford và Đại học Harvard của Mỹ.

Tại châu Á, hai đại học được xếp

hạng cao nhất là Đại học Công nghệ

Nanyang (Singapore) và Đại học

Quốc gia Singapore, đồng hạng 11.

Nguồn: tuoitre.vn
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Hội thảo Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế do Hiệp

hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức ngày 12/6/2019 đặt ra vấn đề về tái cấu trúc hệ thống

các trường đại học, cao đẳng. Nhà nước nên có chủ trương tập hợp đại học cùng chuyên ngành thành đa

ngành, giảm số đại học công lập nhằm quản lý và phân phối nguồn lực hiệu quả.

Chuyên gia đề xuất hệ thống GDĐH của Việt Nam nên xây dựng theo mô hình university thực sự, tùy theo

điều kiện cụ thể nên xử lý một đại học hai cấp theo một trong hai giải pháp.

Thứ nhất, cho phép các trường thành viên đơn ngành, đơn lĩnh vực phát triển thành các university

và đại học hai cấp biến thành một tập đoàn các university.

Thứ hai, đại học hai cấp chuyển thành một university đơn nhất thực sự, thay đổi bộ phận điều phối

trung gian thành cấp điều hành trực tiếp; toàn bộ university có một chương trình đào tạo chung.

Chuyên gia đề xuất Việt Nam nên xây dựng hệ thống GDĐH đẳng cấp thế giới hơn là tập trung

phần lớn nguồn nhân lực của mình để tạo ra số ít các trường đại học đẳng cấp thế giới.

Nguyên nhân làm cho các trường đại học đa lĩnh vực ở Việt Nam chưa thể hiện được sức mạnh tổng hợp

của mình như đại học đa lĩnh vực đích thực là do chưa phải là một chỉnh thể thống nhất. Chúng chỉ được

vận hành dưới dạng một “tập đoàn đại học” hay “liên hiệp các trường đại học chuyên ngành”. Để các

trường đại học đa lĩnh vực thực sự trở thành những “quả đấm thép” của GDĐH Việt Nam, cần phải trao

quyền tự chủ, đồng thời đề nghị xóa đi cơ chế bộ chủ quản.

Hầu hết các cơ sở GDĐH dù định hướng nghiên cứu hay định hướng ứng dụng đều tập trung ưu tiên cho

mở rộng tuyển sinh đầu vào đào tạo đại trà. Hoạt động đào tạo tinh hoa và nghiên cứu khoa học của các

trường thuộc tốp trên chưa thể hiện được vai trò đầu tàu, chi phối, hỗ trợ cho các cơ sở thuộc tốp trung và

tốp dưới. Nhà nước nên có chủ trương tập hợp số lớn đại học cùng chuyên ngành thành đa ngành, giảm số

trường đại học công lập từ 171 trường xuống còn khoảng 160 trường nhằm quản lý và phân phối nguồn lực

hiệu quả. Điều này giúp Việt Nam có được nguồn nhân lực có cơ cấu hợp lý, thích ứng với sự thay đổi liên

tục của thị trường lao động.

Nguồn: vietnamnet.vn

Ngày 04/06/2019, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực

của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2015.

Mục tiêu cụ thể của Chính phủ đó là đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển

của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt tỷ lệ 8,75% số cơ sở và 8,9% người học vào năm 2020 và lần

lượt là 13,5% và 16% vào năm 2025. Cụ thể, đối với giáo dục đại học, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở

giáo dục đại học ngoài công lập đạt 28% và số sinh viên theo học đạt 18%; đến năm 2025 đạt tỷ lệ tương

ứng là 30% và 22,5%. Đối với giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục nghề

nghiệp ngoài công lập đạt 35%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ 40%...

Việc đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục theo cơ chế thị trường, trong đó

xác định rõ các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục không sử dụng ngân sách

nhà nước, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy để thu

hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ...

Nguồn: vinanet.vn, dantri.vn



Sau ba năm xuất bản, mới đây, tạp chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices (JSAMD) của

ĐH Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên đã được SCImago xếp hạng.

Trong đó, hai lĩnh vực Vật liệu composite và Vật liệu từ, điện tử, quang được xếp nhóm Q1; còn hai lĩnh

vực Khoa học vật liệu và Vật liệu sinh học được xếp nhóm Q2. Thông tin trên website của SCImago cho

thấy, chỉ số SJR năm 2018 của JSAMD là 0,72. Trong hai năm 2017-2018, trung bình mỗi bài báo trên

JSAMD được trích dẫn 3,357 lần, so với 1,565 lần trong 2 năm 2016-2017. Năm 2018, có 94 bài báo trên

JSAMD được trích dẫn, trên tổng số 130 bài, với số lần là 433, so với 108 lần của năm 2017.

Tính đến nay, JSAMD là tạp chí đầu tiên của Việt Nam được SCImago xếp hạng Q1 về lĩnh vực Vật liệu.

Trước đó, năm 2014, tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) của

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam được xếp hạng Q1 về lĩnh vực Kỹ thuật công nghiệp và sản xuất. Năm

nay, ngoài lĩnh vực này, ANSN có thêm lĩnh vực Kỹ thuật điện và điện tử được xếp hạng Q1.

Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 11/6/2019, Chính phủ đã thông qua nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, thống

nhất cho phép thí điểm mở rộng quyền tự chủ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Kinh

tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, cụ thể như sau:

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 350 tạp chí khoa học, tuy nhiên, mới chỉ có 66 tạp chí có xuất bản trực

tuyến với trang web độc lập, còn lại chỉ xuất bản bản in. Do tổng chỉ số trích dẫn của các tạp chí còn khá

hạn chế nên Vietnam Citation Gateway mới chỉ xếp hạng cho top 30 tạp chí đầu tiên. Dưới đây là top 30

tạp chí khoa học xuất bản trực tuyến của Việt Nam 2019

Trong giai đoạn 2019-2023, các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học

Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế TP.HCM được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn

(không quá 65 đối với nam và 60 đối với nữ) đối với Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định tại

khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động.

Chính phủ yêu cầu phải bảo đảm thực sự khách quan,

cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức trên cơ sở ứng viên trình bày chương trình hành

động và đối thoại trước hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng toàn trường. Chính phủ giao cho Bộ

trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành quyết định công nhận Chủ

tịch Hội đồng trường đối với các trường hợp nêu trên.

tại ba trường đại học

trên và có xác nhận của các trường thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT



TT Tên tạp chí
Cơ quan

chủ quản

Tổng số 

bài

Tổng số

trích dẫn

Tỷ lệ

trích dẫn/bài

1
Journal of Computer Science and 

Cybernetics
Viện Hàn lâm KH&CN VN 123 228 1,85

2
VNU Journal of Science: Computer Science 

and Communication Engineering
ĐHQGHN 65 80 1,23

3
REV Journal on Electronics and 

Communications
Hội Vô tuyến Điện tử VN 43 36 0,84

4 Vietnam Journal of Earth Sciences Viện Hàn lâm KH&CN VN 219 173 0,79

5 Vietnam Journal of Mechanics Viện Hàn lâm KH&CN VN 134 93 0,69

6 Journal of Economics and Development Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 90 60 0,67

7
VNU Journal of Science: Mathematics -

Physics
ĐHQGHN 187 94 0,50

8 Southeast Asian Journal of Sciences Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 27 10 0,37

9 Vietnam Journal of Science and Technology Viện Hàn lâm KH&CN VN 241 73 0,30

10 VNU Journal of Science: Foreign Studies ĐHQGHN 270 78 0,29

11
VNU Journal of Science: Economics and  

.Business
ĐHQGHN 221 61 0,28

12
VNU Journal of Science: Education 

Research
ĐHQGHN 173 48 0,28

13 Tạp chí Sinh học Viện Hàn lâm KH&CN VN 422 117 0,28

14 Communications in Physics Viện Hàn lâm KH&CN VN 281 78 0,28

15
Journal on Information Technologies & 

Communications
Bộ TT&TT 33 9 0,27

16 Nuclear Science and Technology Viện Năng lượng Nguyên tử VN 102 24 0,24

17 Vietnam Journal of Chemistry Viện Hàn lâm KH&CN VN 563 129 0,23

18
VNU Journal of Science: Earth and 

Environmental Sciences
ĐHQGHN 359 60 0,17

19
Journal of Advanced Engineering and 

Computation
Trường ĐH Tôn Đức Thắng 44 7 0,16

20
Vietnam Journal of Science, Technology 

and Engineering
Bộ KH&CN 124 18 0,15

21 Journal of Science and Technology Viện Hàn lâm KH&CN VN 476 55 0,12

22
Journal of Asian Business and Economic 

Studies
Trường ĐH Kinh tế TP. HCM 446 53 0,12

23
VNU Journal of Science: Natural Sciences 

and Technology
ĐHQGHN 453 50 0,11

24
VNU Journal of Social Sciences and 

Humanities
ĐHQGHN 207 20 0,10

25 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Viện Hàn lâm KH&CN VN 308 27 0,09

26
VNU Journal of Science: Policy and 

Management Studies
ĐHQGHN 130 12 0,09

27 Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ Trường ĐH Cần Thơ 1412 101 0,07

28
Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm 

TPHCM
Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM 1362 93 0,07

29 VNU Journal of Science: Legal Studies ĐHQGHN 179 12 0,07

30 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TP. HCM 946 53 0,06

Top 30 tạp chí khoa học xuất bản trực tuyến của Việt Nam 2019.

Nguồn: ueb.edu.vn

Nguồn: ueb.edu.vn



Trong hai ngày 17-18/6/2019, tại Trường Đại

học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hội thảo khoa học

quốc tế “Hội nghị các nhà kinh tế Việt Nam

thường niên - VEAM 2019” đã diễn ra với sự

tham gia của hơn 130 đại biểu đến từ các trường

đại học, viện, trung tâm nghiên cứu trong nước,

cùng các học giả đến từ các nước Pháp, Mỹ,

Australia, Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản... Đây

là lần đầu tiên Trường Đại học Đà Lạt phối hợp

cùng Trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm

Nghiên cứu chính sách và phát triển

(DEPOCEN), Trung tâm Nghiên cứu khoa học

quốc gia Pháp (CNRS) tổ chức VEAM.

Tự chủ của ĐH công không thể giống như các ĐH tư, nơi mà chủ đầu tư được hưởng thành quả hoặc “lãnh

đủ” hậu quả từ những quyết định của họ. Dù Đại học công dựa vào nguồn thu học phí để vận hành, nó vẫn

khác với ĐH tư về bản chất ở ít nhất ba điểm như sau:

(1) Nguồn lực công đầu tư ban đầu (đất đai, cơ sở vật chất...) cho nhà trường;

(2) Sở hữu công (không cá nhân nào có thể bán hay bỏ túi mà không phạm luật);

(3) Một trong những sứ mạng của trường công là bù đắp cho những khiếm khuyết của thị trường.

Về nguyên tắc, Nhà nước là đại diện của người dân và có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của người dân chứ

không phải bảo vệ quyền lợi của một nhóm lợi ích cụ thể này với cái giá phải trả của các nhóm khác. Đó là

nguyên tắc nền tảng tạo ra tính chính danh của Nhà nước. Trong lĩnh vực giáo dục ĐH, Nhà nước phải bảo

vệ lợi ích chính đáng của người học, vì lợi ích của họ chính là lợi ích của xã hội tương lai. Lợi ích của

người học sẽ được đảm bảo tốt nhất trong dài hạn bằng cách cân bằng và hài hòa với lợi ích của các nhóm

liên quan khác. Vấn đề tự chủ của các trường ĐH cần được nhìn dưới lăng kính này.

Sự can thiệp của Nhà nước đối với các ĐH công trong bối cảnh tự chủ cần thực hiện thông qua một loạt

chính sách liên quan, ví dụ đầu tư cho nghiên cứu. Tuy các chương trình nghiên cứu có thể cấp kinh phí

trên nguyên tắc tự do cạnh tranh, nhưng những đầu tư dài hạn, chẳng hạn những phòng thí nghiệm quốc gia

thường được đặt ở các ĐH công do tính chất ổn định, bản chất sở hữu công, và do sứ mạng phục vụ lợi ích

công của nó.

ĐH tư trong bối cảnh Việt Nam đang được xem là một doanh nghiệp cổ phần và vì dịch vụ mà nó cung cấp

có một ý nghĩa, tính chất đặc thù, cho nên hoạt động của nó phải tuân theo luật chuyên ngành, tức là Luật

Giáo dục và Luật Giáo dục ĐH. Nhà nước can thiệp vào hoạt động của các ĐH tư chủ yếu thông qua chính

sách, nhằm mục tiêu chủ yếu là bảo vệ người học trong một môi trường bất đối xứng thông tin. Đối với

trường tư, Nhà nước chỉ cần kiểm soát chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn đã được công bố, thông qua

cơ chế kiểm định và các yêu cầu bắt buộc về minh bạch thông tin.

Những phân tích trên đây cho thấy, do bản chất khác nhau, cơ chế tự chủ cho trường công và trường tư cần

phải khác nhau. Trong bối cảnh nguồn lực công còn hạn chế, cần cân nhắc những lĩnh vực có thể mở rộng

tự chủ để trường công có điều kiện thể nghiệm những nỗ lực đổi mới nhằm thích ứng với môi trường, như

cơ chế trả lương và tuyển dụng, việc mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo... Nhưng cũng cần thận

trọng để tự chủ ở các ĐH công không biến thành cơ hội làm giàu cho một nhóm cá nhân nhờ ưu thế dựa

trên nguồn lực công.

Nguồn: thesaigontimes.vn

Quang cảnh hội thảo 

Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN, baomoi.vn
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Nguồn: baomoi.com

Trong hai ngày diễn ra VEAM 2019, hơn 100 báo cáo liên quan đến lĩnh vực kinh tế Việt Nam được các

diễn giả trình bày tại 10 tiểu ban của hội thảo. Các đạị biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những kiến

thức nhằm hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề kinh tế và xã hội khác nhau, có ảnh hưởng đến

Việt Nam và quốc tế. Thông qua VEAM, một mạng lưới các nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam được

thành lập, mang lại sự hợp tác nghiên cứu tích cực và hiệu quả giữa các trung tâm nghiên cứu Việt Nam và

các trường đại học trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội thảo 

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Sáng ngày 4/6/2019, tại Trường đại học Mở Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Trường đại học với việc

xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn”. Nhiệm vụ của các

trường đại học phải chuyển mạnh hình thức đào tạo sang hình thức đào tạo mở để phục vụ nhu cầu học tập

suốt đời của mọi đối tượng là người lớn trong xã hội, từ lãnh đạo các cấp, cán bộ công nhân viên, các thầy

cô giáo đến những người nông dân, công nhân, thậm chí là cả những người về hưu nhằm truyền tải kiến

thức chuyên môn và những thông tin cần thiết cho mọi đối tượng một cách hợp lý nhất, nhanh nhất, chính

xác nhất và ở mọi nơi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng

Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao ý nghĩa của Hội

thảo và cho rằng: Cần phải đẩy mạnh hơn nữa

xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở trong

thời gian tới. Những ý kiến đóng góp quý báu tại

Hội thảo sẽ giúp thúc đẩy việc xây dựng chính

sách, sự quan tâm đầu tư đúng mức về mặt tài

chính và thu hút sự tham gia của các chuyên gia

hàng đầu vào công cuộc xây dựng một nguồn tài

nguyên giáo dục mở đa dạng và có chất lượng

cho Việt Nam.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Trên cơ sở đánh giá và đệ trình của Bộ GD&ĐT

cùng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Văn

phòng Chính phủ và phê duyệt của Thủ tướng

Chính phủ, ngày 3/6/2019 Phó thủ tướng Vũ

Đức Đam đã chính thức ký văn bản số 664/TTg-

KGVX đồng ý chủ trương cho phép thành lập

Trường Đại học FLC tại tỉnh Quảng Ninh. Hoạt

động theo mô hình Đại học tư thục không lợi

nhuận, dự án thành lập trường Đại học FLC

nhận được đánh giá cao từ cơ quan chuyên môn,

đồng thời vượt qua sự thẩm định của tất cả các

cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình hoàn

thiện pháp lý.
Phối cảnh Trường Đại học FLC

Ảnh: vneconomy.vn

Trường đặt mục tiêu đạt xếp hạng QS ranking và kiểm định ASEAN University Network (AUN); kiểm

định AACSB đối với các chương trình quản trị kinh doanh trong thời gian ngắn nhất giúp học viên được

học tập trong môi trường giáo dục bài bản, đẳng cấp quốc tế ngay tại Hạ Long mà không cần đi du học

nước ngoài. Với ba chuyên ngành mũi nhọn là công nghệ cao, du lịch và hàng không, Trường dự kiến

tuyển sinh mùa đầu tiên vào cuối năm 2020 với quy mô tuyển sinh ban đầu là 600 sinh viên và tăng lên

6.100 sinh viên vào năm 2024 và 10.000 sinh viên vào năm 2035.



Những mô hình thực tế của các trường đại học Vương quốc Anh như mô hình hợp tác ba bên Chính phủ -

trường đại học - doanh nghiệp của Đại học Salford, hay mô hình hợp tác đại học doanh nghiệp mang tầm

thế giới của Đại học Cranfield đã giúp chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ việc xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ

trợ giảng viên đại học tham gia chương trình hợp tác với doanh nghiệp. Bên cạnh việc làm thế nào để nâng

cao năng lực hợp tác với doanh nghiệp thông qua chương trình đào tạo tiến sỹ, kỹ năng hợp tác doanh

nghiệp để thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp, thì việc làm thế nào để xây dựng và phát triển chương trình

đào tạo theo định hướng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp để hỗ trợ các hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh

vực nghiên cứu và phát triển, từ đó thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, và khuyến khích sáng tạo cũng là

những ưu tiên mà các trường của Vương quốc Anh luôn chú trọng.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mở ra nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng không ít thách thức cho các trường đại học

trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Liên kết doanh nghiệp – đại học thành công là mối quan hệ đối tác cùng

có lợi, trong đó vai trò của quốc tế hóa giáo dục đại học sẽ giúp cải thiện được năng lực của các trường đại

học, của từng khoa chuyên ngành cũng như của các nghiên cứu dựa trên chính nhu cầu của doanh nghiệp.

Hợp tác giáo dục Vương Quốc Anh – Việt Nam 

Ảnh: Hội đồng Anh

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.3
Nguồn: vneconomy.vn

Nhằm đáp ứng kế hoạch tuyển sinh mùa đầu tiên vào năm 2020, với sự tư vấn của đội ngũ thiết kế uy tín

đến từ Australia, ý tưởng thiết kế mặt bằng của trường đã hoàn thành, được kỳ vọng là hệ thống cơ sở hạ

tầng và thiết bị đào tạo hàng đầu thế giới, mang lại tiện ích và không gian nghiên cứu học thuật tốt nhất cho

học viên và giảng viên. Bên cạnh đó, việc đặt quan hệ hợp tác, ký kết MOU với nhiều trường đại học, cao

đẳng đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao, du lịch và hàng không trong nước và quốc tế cũng đã và đang

được khẩn trương triển khai, hứa hẹn những chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế sẽ sớm được hình

thành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong thời đại Công nghiệp 4.0 và hội nhập

quốc tế.

Ngày 07/06/2019, Hội đồng Anh phối hợp với Bộ

GD&ĐT Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức

hội thảo Thúc đẩy hợp tác hiệu quả doanh nghiệp và

đại học - Chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt

Nam và Vương quốc Anh. Hội thảo có sự tham dự của

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ

GDĐH, Bộ GD&ĐT; TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu

trưởng Trường ĐHKHXHNV (ĐHQG TP.HCM), Bà

Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt

Nam cùng 100 đại biểu là đại diện Bộ GD&ĐT, Hội

đồng Anh, các lãnh đạo giáo dục đại học, đại diện

doanh nghiệp, các tổ chức liên quan của Vương quốc

Anh và Việt Nam cùng các cơ quan báo chí.

Nguồn: Hội đồng Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tới Việt Nam, ngày 6/6/2019, tại Hà

Nội, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Italia đã ký kết chương trình hành động về hợp tác giáo dục giai

đoạn 2019-2022.



Ngày 10/6/2019, Hội nghị Toán Việt – Mỹ 2019 đã khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục

liên ngành (TP Quy Nhơn, Bình Định) với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có nhiều nhà toán

học nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ và Việt Nam. GS Ngô Bảo Châu - Viện Nghiên cứu cao cấp về toán và

Chicago (Mỹ) cùng GS. Brian D. Boe ĐH Georgia (Mỹ) đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm giới thiệu

những kết quả nghiên cứu hoặc các hướng đi mới trong các chuyên ngành khác nhau của Toán học, là cơ

hội lý tưởng để thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng toán học Việt Nam và Mỹ cũng như nâng cao vai trò của

Toán học trong xã hội nói chung và mối quan hệ giữa Toán học và các ngành công nghiệp nói riêng.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Theo nội dung chương trình hành động, Việt

Nam và Italia sẽ hợp tác phát triển ngôn ngữ, hợp

tác trong lĩnh vực giáo dục và cung cấp học bổng.

Cụ thể, hai bên sẽ khuyến khích sự phát triển của

ngôn ngữ và văn hóa của mỗi nước. Phía Italia sẽ

cân nhắc việc cung cấp sách giáo khoa, cũng như

phương tiện hỗ trợ âm thanh trực quan và các tài

liệu giáo dục khác cho các cơ sở giáo dục phổ

thông của Việt Nam để giảng dạy tiếng Italia và

đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên và trợ giảng.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, hai bên sẽ trao đổi sách, ấn phẩm và phương tiện âm thanh trực quan

với mục đích nâng cao sự hiểu biết về hệ thống giáo dục, văn hóa và phương pháp giảng dạy của nước

mình; khuyến khích và hỗ trợ sự hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả

giáo dục đại học về Nghệ thuật và Âm nhạc); khuyến khích việc hỗ trợ các chuyến tham quan học tập giữa

các trường đại học của hai nước, đặc biệt ưu tiên các chuyến thăm nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ

hợp tác giữa các trường đại học.

Lễ ký kết hợp tác giáo dục Việt Nam – Italia giai đoạn 2019-2022

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Việt Nam rất coi trọng phát triển giáo dục và

nghiên cứu toán học. Cụ thể là năm 2010, Bộ

GD&ĐT đã thành lập Viện nghiên cứu Toán học

cao cấp Việt Nam để triển khai các chương trình

quốc gia nhằm phát triển ngành toán. Trong thời

đại cách mạng kỹ thuật số (4.0) hiện nay, vai trò

của Toán học càng trở nên quan trọng hơn bao

giờ hết. Hội nghị là diễn đàn tốt để các nhà khoa

học chia sẻ thành tựu nghiên cứu và ứng dụng

toán học, để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực

toán học và đặc biệt để thúc đẩy vai trò của các

nhà toán học trong việc giải quyết các vấn đề

thực tiễn của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

phát biểu chào mừng tại Hội nghị 

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Hội Đồng Anh đã tổ chức hội thảo “Mạng lưới các trường thực hiện dự án UK-VN HEP” và “Thúc đẩy

tác hiệu quả giữa Doanh nghiệp và Đại học – Chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam và Vương

quốc Anh” vào ngày 06 - 07/6/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, Trường ĐHBK Hà Nội vinh

dự được Hội đồng Anh và các trường thành viên lựa chọn nắm giữ vị trí Chủ tịch mạng lưới UK-VN HEP

cho nhiệm kỳ 02 năm (từ năm 2019-2021).



Với vai trò là Chủ tịch Mạng lưới UK -

VN HEP, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ

đóng góp xây dựng định hướng chiến

lược phù hợp với sự phát triển cho Hội

đồng Anh và các trường ĐH thành viên

của cả hai nước, cụ thể với những hoạt

động nổi bật như: Kiến thiết và thực hiện

các hoạt động để duy trì và phát triển

Mạng lưới; Tổ chức các sự kiện, chương

trình hội thảo, hội nghị trong khuôn khổ

Mạng lưới; Phối hợp mật thiết với Hội

đồng Anh, Bộ GD&ĐT để thực hiện các

chương trình hợp tác về đào tạo đại học

của Việt Nam và Vương quốc Anh; đồng

thời làm đầu mối kết nỗi và khuyến

khích các trường đại học của hai nước

thiết lập và phát triển hợp tác.

GS.TS. Đinh Văn Phong - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội 

(thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh cùng bà Donna McGowan - Giám 

đốc Quốc gia của Hội Đồng Anh tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) 

và các đồng nghiệp từ Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Ảnh: hust.edu.vn Nguồn: hust.edu.vn

Quỹ hỗ trợ du học Nhật Bản (JOOSS) đã phối hợp với

Trường ĐH Duy Tân chính thức ký kết hiệp định thư hỗ

trợ giáo dục đào tạo & cung cấp nguồn nhân lực. Ông

Shohei Yabuki - Giám đốc đại diện JOOSS tại Việt Nam

và TS. Lê Nguyên Bảo - hiệu trưởng Trường ĐH Duy

Tân cùng đại diện 2 đơn vị đã tham gia lễ ký kết vào

sáng 10-6 tại ĐH Duy Tân.

JOOSS là quỹ hỗ trợ du học trực thuộc tập đoàn Nagata

- Nhật Bản hoạt động với mục tiêu kết nối với các

trường đại học có sinh viên muốn đi du học tại Nhật

Bản hay sinh viên muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật

để làm việc trong các doanh nghiệp của Nhật Bản. Mục

tiêu này cũng góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp

tác quốc tế giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản thông

qua các hoạt động văn hóa, giáo dục.

TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng trường 

ĐH Duy Tân (thứ 2 từ trái sang) và ông 

Shohei Yabuki - Giám đốc đại diện JOOSS

tại Việt Nam (thứ 2 từ phải sang). 

Ảnh: tuoitre.vn

Nguồn: tuoitre.vn

HOẠT ĐỘNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN 2.4
Trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ trẻ, Thành đoàn TP.HCM triển khai Giải thưởng sinh viên

nghiên cứu khoa học - Euréka 2019. Đây là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu

khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên; là giải thưởng

thường niên được Thành đoàn phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Để đến với giải thưởng Euréka, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên phải trải qua những vòng

tuyển chọn khắt khe ở cấp trường, được hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao trước khi đăng ký tham

gia vòng bán kết giải thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng năm nay có tổng cộng 12 lĩnh vực,

bao gồm: công nghệ hóa - dược; công nghệ sinh - y sinh; công nghệ thông tin; công nghệ thực phẩm; giáo

dục; kinh tế; kỹ thuật; nông - lâm - ngư nghiệp; pháp lý; quy hoạch, kiến trúc - xây dựng; tài nguyên - môi

trường; xã hội - nhân văn.
Nguồn: NASATI, KHPTO

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/6/27/ky-ket-1-1561599015533410567272.png


NGHIÊN CỨU
NHẬN ĐỊNH

3.

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHUẨN KIẾN TRÚC THAM CHIẾU IOT VÀ XÂY DỰNG 
TIÊU CHUẨN VỀ CÁC YÊU CẦU CHUNG CHO IOT Ở VIỆT NAM

3.1

Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) đã được ứng

dụng và tích hợp rộng rãi trong rất nhiều công đoạn phát

triển và triển khai hệ thống cho nhiều ứng dụng và dịch vụ.

Nếu thiếu các tiêu chuẩn định hướng cho các hệ thống IoT

từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển công nghệ IoT, thì

một trong những mục tiêu cơ bản của IoT về việc xây

dựng kiến trúc chung/mở cùng khả năng tương tác giữa

các loại hệ thống IoT khác nhau sẽ rất khó đạt được. Đây

chính là lý do cần xây dựng và phát triển kiến trúc tham

chiếu IoT (IoT RA) càng sớm càng tốt. Kiến trúc tham

chiếu này không chỉ cung cấp những hướng dẫn và kiến

trúc hệ thống tổng quát cùng với các yêu cầu chung, mà nó

còn phải được các nhà phát triển IoT trên toàn cầu chấp

nhận và hỗ trợ.

Năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Viện

Khoa học kỹ thuật bưu điện thuộc Học

viện Công nghệ bưu chính viễn thông đã

thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng

chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT”. Nội

dung của dự thảo TCVN 045-

17:2017“Tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu

cho Internet vạn vật” được xây dựng trên

cơ sở tham khảo nội dung tài liệu tham

chiếu là bản nháp ISO/IEC CD 30141 của

nhóm làm việc số 10 của Uỷ ban liên kết

kỹ thuật của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá

Quốc tế và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế

(ISO/IEC JTC1 WG10).

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Tập đoàn VNPT đã và đang đẩy mạnh sang lĩnh vực công nghệ thông

tin và truyền thông (ICT), chuẩn bị nền tảng hạ tầng cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà trụ cột

là IoT. VNPT đã nghiên cứu và phát triển nền tảng IoT Smart Connected Platform (SCP). SCP là một nền

tảng mở và duy nhất kết nối vạn vật cung cấp dịch vụ End - to - End. Với SCP và bộ giao diện lập trình ứng

dụng (API) mở được VNPT Technology cung cấp, các nhà phát triển ứng dụng có thể chủ. Năm 2017,

nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện thuộc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông đã

thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về các yêu cầu chung cho IoT ở Việt Nam”.

Nguồn: NASATI

KINH NGHIỆM HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP
TRÊN THẾ GIỚI

3.2

Với nền giáo dục phát triển của thế giới, Đức là một trong những quốc gia đi đầu về các mô hình liên kết

giữa các trường đại học và doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ.



Điển hình như mô hình liên kết từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên FH Mainz (Đức) với thành viên của

Chương trình đối tác Đại học SAP. Trường FH Mainz có mối quan hệ liên kết với hơn 500 doanh nghiệp

lớn, vừa và nhỏ trong hoạt động đào tạo nhân lực tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ hoạt động liên kết

với doanh nghiệp trong đào tạo, Nhà trường đã tạo dựng được uy tín lớn đối với các đơn vị sử dụng lao

động. Một trong những thành công lớn của Nhà trường được đánh dấu bởi việc tham gia Chương trình đối

tác Đại học SAP.

Chương trình đối tác Đại học SAP là một sáng kiến có tính chất toàn cầu, được sự chia sẻ và tài trợ chính

từ SAP - một doanh nghiệp hàng đầu trong cung cấp giải pháp và phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Chương trình đã phát triển mở rộng và có tính toàn cầu, thu hút hơn 800 trường đại học tại 36 quốc gia,

hơn 2.200 giảng viên và 150.000 sinh viên tham gia, như: Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn

Quốc, Singapore, Thái Lan... Mô hình này đã kết nối cộng đồng các trường đại học và doanh nghiệp, đạt

được nhiều thành công trong hoạt động xây dựng chương trình đào tạo; phát triển năng lực giảng viên,

sinh viên; cung cấp những công cụ và tài nguyên phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên ngành công

nghệ... Trong mô hình này, các trường đại học được cung cấp miễn phí phần mềm SAP và nhiều công cụ,

tài liệu phục vụ đào tạo. Ngược lại, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ nguồn nhân lực chất lượng cao

mà nhà trường đào tạo; được tiếp cận với nguồn chất xám của các giáo sư, tiến sĩ trong nhà trường phục

vụ sự phát triển của doanh nghiệp.

Việc mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc bắt đầu với

chính sách mở cửa vào năm 1978 cùng với những

chính sách khuyến khích đầu tư vào Trung Quốc đã

khiến cho nhiều thương hiệu quốc tế bắt đầu mở rộng

kinh doanh tại đây. Trong vài thập kỷ qua, nhiều sản

phẩm của quá trình đổi mới sáng tạo đã được đưa vào

áp dụng để đạt được những lợi thế cạnh tranh. Sự canh

tranh dựa trên đổi mới sáng tạo của công nghệ mà các

doanh nghiệp có được từ những nghiên cứu hàn lâm.

Chính bởi lẽ đó mà sự hợp tác giữa trường đại học và

doanh nghiệp đã thu hút được nhiều sự chú ý trong nền

văn minh công nghiệp mới phát triển của Trung Quốc.

Trung Quốc đã công bố Chương trình Quốc gia về Phát

triển Công nghệ và Khoa học Trung hạn và Dài hạn

2006–2020 (Crookes, 2009). Mục đích là để truyền

cảm hứng cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt

động R&D, thiết lập các trung tâm R&D chung dẫn

đến sự gắn bó giữa các học viện, doanh nghiệp và các

viện nghiên cứu khoa học được nhà nước hỗ trợ với

nhau. Chính sách này đã được triển khai giúp Trung

Quốc vươn lên vị trí hàng đầu trong các quốc gia dẫn

đầu về các công trình nghiên cứu. Nhiều trường đại

học đang thực hiện các dự án R&D kết hợp công và tư.

Nhiều viện nghiên cứu khác nhau đã được thành lập

bởi Chính phủ Trung Quốc để hỗ trợ và bắt đầu thực

hiện các chương trình R&D công nghệ cao, trong đó có

Viện Vật lý Ứng dụng Thượng Hải, Viện Công nghệ

Điện tử Nam Kinh, Viện Vật lý Kỹ thuật Thượng Hải,

Học viện Hàng không Vũ trụ thứ 8 Thượng Hải…

Tại Trung Quốc xu thế hợp tác giữa trường

đại học và doanh nghiệp ngày càng tăng, đặc

biệt là trong các dự án chiến lược công nghệ

cao ở Trung Quốc (Fiaz, 2013). Sau những

thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại

năm 1978, Trung Quốc đặc biệt chú trọng

phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để

đạt được các mục tiêu quốc gia thì sự hợp tác

trong R&D là rất cần thiết. Các tổ chức mong

muốn hợp tác để chia sẻ gánh nặng về chi phí

và nỗ lực thực hiện R&D. Các ấn phẩm

nghiên cứu của các học giả Trung Quốc và tỷ

lệ bằng sáng chế công nghệ đang ngày càng

tăng ở Trung Quốc. Các doanh nghiệp công

nghệ cao có khuynh hướng chia sẻ các dự án

với các trường đại học. Các doanh nghiệp

nước ngoài, các doanh nghiệp được nhà nước

hỗ trợ và các doanh nghiệp địa phương đóng

vai trò quan trọng trong việc tăng cường các

mối quan hệ đại học - doanh nghiệp. Tại

Trung Quốc sự hợp tác này được thiết lập và

khuyến khích là do các yếu tố như: xu hướng

R&D, các rủi ro khi thực hiện R&D, các

nhân tố khuyến khích R&D. Các nhà nghiên

cứu cũng đồng ý rằng chiến lược hợp tác

giữa trường đại học và doanh nghiệp là một

yêu cầu thực tế bắt buộc đối với Trung Quốc

để đạt được mục tiêu trở thành một trung tâm

đổi mới sáng tạo của thế giới.



Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Na Uy ngày càng được gia tăng và duy trì sự ổn định. Ngay

từ những năm 1980, nhiều doanh nghiệp đã tài trợ cho hoạt động R&D trong các trường đại học, và đến

những năm 1990 nhiều nghiên cứu sinh còn tìm được việc làm trong các công ty khi chưa tốt nghiệp

(Gulbrandsen & Nerdrum, 2007).

Ở Na Uy, vào đầu thế kỷ XX, việc đẩy mạnh hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp là mối quan tâm

của các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các nhà giáo dục. Năm 2003, Na Uy đã theo

gương của nhiều quốc gia, bao gồm Đan Mạch, Đức, Bỉ và Hà Lan, thực hiện thay đổi chính sách để đẩy

mạnh xu hướng hợp tác này. Một số chương trình và chính sách cụ thể ở Na Uy như sau:

(1) Các chương trình do Hội đồng Nghiên cứu Na Uy thực hiện, bao gồm “các dự án do người

dùng quản lý”, hỗ trợ hợp tác đổi mới khu vực, chương trình thương mại hóa kết quả R&D,

trung tâm nghiên cứu cơ bản (các công ty là đối tác ở một số trung tâm) và trung tâm "đổi mới

dựa trên nghiên cứu" (quan hệ đối tác công-tư);

(2) Các chương trình của tổ chức đổi mới “Innovasjon Norge” bao gồm các trung tâm chuyên môn

và các cơ chế hỗ trợ theo vệ tinh, hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo và các sáng kiến khác nhau

dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs);

(3) Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho Cơ quan Phát triển Công nghiệp SIVA nhằm hỗ trợ 18 vườn ươm, 18

công viên khoa học, 9 công ty đầu tư, v.v. Tám công viên khoa học đều nằm gần một trường

đại

đại

học lớn, trong khi hầu hết các công viên kiến thức đều có liên kết đến một trường cao đẳng

quốc gia;

(4) Hợp đồng phát triển công nghiệp và công cộng, bao gồm hỗ trợ R&D trong các công ty vừa và

nhỏ có liên quan đến việc mua sắm của các cơ quan nhà nước hoặc các công ty lớn;

(5) Các khoản khấu trừ thuế cho hoạt động R&D tư nhân, trong đó số tiền khấu trừ được tăng gấp

đôi nếu công ty hợp tác với một “tổ chức R&D được phê duyệt” - bao gồm tất cả các trường

đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu của Na Uy và nước ngoài (Gulbrandsen & Nerdrum,

2007).

Các hình thức hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp điển hình như sau:

Tại Na Uy, Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ Na Uy đã đưa ra đề xuất chương trình nghiên cứu

“do người dùng quản lý”, doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu của trường đại học đáp ứng

được các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp công nghệ tiên tiến của Na Uy đã tham gia

vào làn sóng nghiên cứu do người dùng quản lý.

Từ giữa những năm 1990, các cơ chế chính sách mới tập trung hơn vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các

doanh nghiệp công nghệ thấp và các trường đại học có năng lực nghiên cứu yếu kém. Một số chương trình

đã tìm cách xây dựng các mối quan hệ mới thông qua kết nối với các doanh nghiệp từng có ít hoặc không

có kinh nghiệm trong việc hợp tác với các trường đại học. Sự tăng cường tương tác như vậy đã làm cho các

nhà nghiên cứu ở trường đại học thoát ra khỏi nghiên cứu và giảng dạy thuần túy, hướng đến hoạt động đổi

mới sáng tạo gắn với nhu cầu của thị trường.



Nguồn: Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thu Hà,

Nguyễn Thị Sâm, Trần Tú Uyên (2019)

sự hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp và khu vực nghiên cứu

công lập đặc biệt phổ biến trong các ngành công nghiệp quan trọng của quốc gia như hóa chất, thiết

bị truyền thông, dầu khí, kim loại cơ bản và bột giấy. Các trường đại học trở thành đối tác quan

trọng hơn các viện nghiên cứu trong các ngành công nghệ cao, và ngược lại các viện nghiên cứu

quan trọng hơn trường đại học trong lĩnh vực sản xuất. So với các quốc gia khác, các công ty của

Na Uy đánh giá cao trường đại học và viện nghiên cứu, coi đây là đối tác và là nguồn thông tin

quan cho hoạt động của doanh nghiệp.

Sự xuất hiện của đại diện doanh nghiệp tại các trường đại học cho thấy vai trò tạo cần thiết để có những

thay đổi trong chương trình giảng dạy và phương pháp nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tế. Một dấu

hiệu khác của “mối quan hệ giảng dạy” cũng là dấu hiệu chứng minh năng lực nghiên cứu và phát triển và

khả năng áp dụng vào thực tiễn đó là số lượng tiến sĩ làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Trong nhiều

năm qua nhiều công ty của Na Uy đã tiến hành hỗ trợ các chương trình đào tạo tiến sĩ.

Tất cả các trường đại học và cao đẳng Na Uy đều có nêu rõ khởi nghiệp và thương mại hóa các sản phẩm

nghiên cứu có tầm quan trọng không kém so với hai nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy. Tại Na Uy các

trường đại học được cấp kinh phí để thành lập văn phòng chuyển giao công nghệ. Các công viên khoa học

bên ngoài và vườn ươm chủ yếu hoạt động như các văn phòng chuyển giao công nghệ. Ở một mức độ nào

đó cho thấy định hướng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khá phổ biến trong hệ thống giáo dục ở Na

Uy. Nhiều tổ chức nghiên cứu công có truyền thống lâu đời về tạo lập các doanh nghiệp khởi nghiệp và có

văn phòng chuyển giao công nghiệp của riêng mình đóng vai trò cầu nối hỗ trợ rất hiệu quả (Gulbrandsen

và cộng sự, 2006).

việc đồng xuất bản là một yếu tố quan trọng

trong sự hợp tác. Tại Na Uy, tỷ lệ các trường đại học và cao đẳng có các ấn phẩm đăng trên ISI

chiếm trên 80%, cao hơn khoảng 8% so với mức của các nước như Canada, Hà Lan và Vương

quốc Anh (Calvert & Patel, 2003). Số lượng đồng xuất bản các ấn phẩm không chỉ tăng giữa các

trường đại học và viện nghiên cứu mà còn tăng nhờ việc hợp tác giữa trường đại học và doanh

nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu.



Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Việt Nam trong cơ chế thị trường” do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì.

MS: KHGD/16-20.ĐT.019, thuộc chương trình KHCN GDQG GĐ 2016-2020

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy – Chủ nhiệm Nhiệm vụ

Trưởng nhóm nghiên cứu Vietnam Higher Education Advancing Research Team – VHEART

BAN BIÊN TẬP
Lê Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Thu Phương, Hoàng Ngọc Thuận, 

Dương Thị Thu

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy, 

Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Email: ntthuy@moet.gov.vn

ĐT: 024.38694884 (ext.714)

VIETNAM HIGHER EDUCATION ADVANCING RESEARCH TEAM

(Lưu hành nội bộ)

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp và tài trợ của

Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia

Hệ thống giáo dục

E-connect Việt Nam

Công ty Cổ phần

Dược mỹ phẩm CVI


