
Không thể đạt trình độ cao
nếu Không hội nhập quốc tế
Xây dựng nhóm nghiên cứu là một xu 

hướng tất yếu mà nhiều trường đại học 
đang hướng tới. Ở ĐHQGHN, từ một vài 

năm nay, nhiều nhóm nghiên cứu đã 
được xây dựng và hình thành. Trong bài 

phỏng vấn này, PGS.TS Nguyễn Ngọc 
Long và GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương 

sẽ chia xẻ với chúng ta về kinh nghiệm tổ 
chức, duy trì và phát triển các hoạt động 
nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Vật 
liệu, Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên - nơi hai giáo sư nghiên cứu 
và lãnh đạo từ gần 10 năm nay. 

Bản tin ĐHQGHN: Đánh giá của hai ông về công tác 
xây dựng nhóm nghiên cứu tại ĐHQGHN nói chung và tại 
Trung tâm Khoa học Vật liệu nói riêng?

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương: Theo chúng tôi, xây 
dựng nhóm nghiên cứu mạnh là một chủ trương hết sức 
đúng đắn của ĐHQGHN. Tại Trung tâm Khoa học Vật liệu, 
trải qua gần 10 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng 
được một số nhóm nghiên cứu về các vấn đề như: Vật lý 
các vật liệu có cấu trúc nano; Vật lý các vật liệu quang điện 
tử; Vật lý các vật liệu từ tính đặc biệt; và Mô hình hoá, mô 
phỏng vật liệu. 

Bản tin ĐHQGHN: Hai ông có thể chia sẻ một vài kinh 
nghiệm trong việc xây dựng các nhóm nghiên cứu này?

PGS. TS Nguyễn Ngọc Long: Trước hết chúng ta cần 
phải có một cơ chế mở. Mở cả về mặt con người lẫn về 
trang thiết bị, cơ sở vật chất. Ví dụ như tại Trung tâm của 

chúng tôi, chỉ có 7 nhân sự làm việc cơ hữu (trong đó có 2 
GS.TSKH, 3 PGS.TS, 1 TS, 1 GVC), nhưng thường xuyên làm 
việc tại Trung tâm còn có 15 cộng tác viên thường xuyên 
đến từ các bộ môn trong Khoa Vật lý và một số cán bộ hợp 
đồng đến từ nhiều nơi khác nữa (có lúc lên tới 8 người). Về 
mặt cơ sở vật chất và thiết bị, tính mở của Trung tâm thể 
hiện ở chỗ mọi cán bộ khoa học, kể cả từ các đơn vị khác 
đến, khi có nhu cầu đều được Trung tâm tạo điều kiện cho 
sử dụng. Nhờ hai yếu tố mở này, Trung tâm vừa có thể tận 
dụng được tất cả sức mạnh về con người, đồng thời tăng 
cường hợp tác với các tổ chức khoa học khác. 

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương: Nhưng trước khi có 
cơ chế mở thì tất nhiên chúng ta cũng cần phải có một đội 
ngũ cán bộ đầu đàn có đủ uy tín để đăng ký chủ trì các đề 
tài khoa học lớn và có năng lực tổ chức công tác nghiên 
cứu. Đội ngũ này chính là nhân tố quyết định cho việc quy 
tụ các nghiên cứu sinh, học viên cao học trẻ năng động, 
có tinh thần học hỏi vươn lên và chân thành hợp tác trong 
khoa học. Cũng chính đội ngũ này sẽ là những người kêu 
gọi và huy động các nguồn tài trợ đầu tư cho cơ sở vật chất, 
thiết bị đủ hiện đại để thực hiện những nghiên cứu đỉnh 
cao. Sau khi đã có đủ những yếu tố trên, việc tiếp theo, 
chúng ta cần phải chọn được hướng nghiên cứu và đăng ký 
đề tài. Nếu vấn đề nghiên cứu quá cũ, thì sẽ khó được chấp 
nhận đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Tuy nhiên, có một 
thực tế là những vấn đề nghiên cứu hiện đại, sôi động trên 
thế giới thường rất khó, vì vậy khi đăng ký thực hiện các đề 
tài này, phải dám chấp nhận thách thức, mạo hiểm, thậm 
chí rủi ro. Cách khác, chúng ta cũng cần phải chọn hướng 
nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của xã hội Việt Nam trước mắt 
cũng như lâu dài và tương đối phù hợp với điều kiện máy 

móc, con người và thế mạnh truyền thống của đơn vị.

nhóm nghiên cứu
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Bản tin ĐHQGHN: Như PGS Long 
vừa chia sẻ, cơ chế mở về mặt nhân sự 
giúp chúng ta có thể tận dụng được 
tối đa về nguồn lực con người. Ví dụ 
như tại Trung tâm, số lượng cộng 
tác viên thường xuyên nhiều hơn số 
lượng cán bộ cơ hữu. Nhưng câu hỏi 
đặt ra là nguồn cộng tác viên này từ 
đâu ra và làm sao chúng ta biết được 
ta có thể kết hợp được với họ?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long: Có 
rất nhiều cách: Một là phải vận động, 
khuyến khích cán bộ ngoài Trung tâm 
tham gia các đề tài khoa học do cán bộ 
của Trung tâm chủ trì, tổ chức thường 
xuyên các seminar, hội thảo khoa học 
trong đó có sự tham gia của các nhà 
khoa học trong và ngoài Trung tâm, 
thậm chí là mời cả chuyên gia nước 
ngoài đến giảng bài; hai là khuyến 
khích các thành viên trong Trung tâm 
tham gia các hoạt động khoa học với 
các đơn vị khác trong nước và mời các 
cán bộ đơn vị khác tham gia nghiên 
cứu các vấn đề khoa học mà các bên 
cùng quan tâm, cùng công bố kết quả 
nghiên cứu; ngoài ra cần phải tận dụng 
cơ hội hợp tác quốc tế, thí dụ đôi khi 
chúng tôi cũng gửi các mẫu vật liệu của 
mình đến một số phòng thí nghiệm 
mạnh trên thế giới để đo bổ sung một 
số tính chất trên các thiết bị đặc chủng 
tại đó, thảo luận và cùng công bố các 
kết quả nghiên cứu. Chỉ có như vậy, 
chúng ta mới có thể hiểu biết và tăng 
cường các mối quan hệ với các nhóm 
nghiên cứu khác. Và cũng nhờ những 
cách này, cán bộ của chúng tôi không 
những có cơ hội học tập và cập nhật 
được phương hướng và phong cách 
nghiên cứu khoa học tại các nước tiên 
tiến để nâng cao trình độ chuyên môn 
và ngoại ngữ mà còn có dịp được “cọ 
xát” và khẳng định thế đứng của ta. 
Cần nhấn mạnh rằng không thể đạt 
trình độ cao trong nghiên cứu khoa học 
nếu không hội nhập quốc tế. Phần lớn 
các đề tài và công trình có giá trị đều bắt 
nguồn từ việc đi dự các hội nghị quốc tế 
và hợp tác quốc tế.

Bản tin ĐHQGHN: Trong thời gian sắp 
tới, chiến lược phát triển và các hướng 
nghiên cứu mới của Trung tâm sẽ là như 
thể nào? Những khó khăn của Trung 
tâm trong việc triển khai thực hiện các 
chiến lược và hướng nghiên cứu đó?

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương: 
Thực hiện chủ trương xây dựng nhóm 
nghiên cứu mạnh hướng tới chuẩn 
quốc tế của ĐHQGHN, Trung tâm đã 
đề xuất xây dựng nhóm nghiên cứu 
mạnh mang tên Khoa học Vật liệu tiên 
tiến và Công nghệ Nano (tên tiếng 
Anh: Advanced Materials Science 
and Nanotechnology - AMSN) với các 
hướng nghiên cứu sau đây: Nghiên 
cứu chế tạo, tính chất và ứng dụng vật 
liệu nano đa chức năng; Nghiên cứu 
chế tạo, tính chất màng mỏng từ và 
bán dẫn; Nghiên cứu chế tạo, tính chất 
vật liệu perovskite. Tuy nhiên, hiện nay 
chúng tôi cũng gặp phải một số khó 
khăn như sau: Trước hết, về nhân sự, 
một số cán bộ trẻ, có năng lực của 
Trung tâm dành được học bổng làm 
nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Anh… Đó thực sự là tin “vui” cho các 
bạn đó, nhưng  chúng tôi thiếu nhiều 
thành viên trẻ, tích cực và năng động 
trong hoạt động nghên cứu. Thứ hai, 
về mặt tài chính, chúng tôi hiện nay 
không có kinh phí để đầu tư đổi mới 
trang thiết bị đã trở nên ngày càng cũ 
kỹ. Thiếu kinh phí cho cán bộ đi thực 
tập ngắn hạn tại nước ngoài hay đi các 
hội thảo quốc tế; thực tế từ trước đến 
nay, chúng tôi vẫn thường xuyên phải 
tự bỏ tiền túi hoặc xin từ các nguồn tài 
trợ để chi cho những việc này. Cũng 
vì thiếu kinh phí mà chúng tôi không 
có điều kiện tải từ trên mạng các tài 
liệu khoa học, bài báo quốc tế, do đó 
không thể cập nhật thường xuyên các 
vấn đề khoa học hiện đại.

Bản tin ĐHQGHN: Vậy, chúng ta 
phải làm gì để khắc phục những khó 
khăn trên?

GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương: 
Bên cạnh việc cử các nghiên cứu sinh 
đi làm nghiên cứu sinh hoàn toàn ở 
nước ngoài, chúng ta cần tăng cường 
hình thức đào tạo nghiên cứu sinh 
theo dạng kết hợp - “sandwich": 
một phần thời gian đào tạo tại Việt 
Nam, một phần ở cơ sở đào tạo nước 
ngoài, các nhà khoa học Việt Nam và 
nước ngoài đồng hướng dẫn luận án. 
Đồng thời, việc đổi mới triệt để chính 
sách đối với nghiên cứu sinh trong 
nước như tăng đáng kể kinh phí đào 
tạo là hết sức cấp thiết. Bên cạnh đó, 
chúng ta cần đầu tư hơn nữa về mặt 

tài chính để trang bị các thiết bị mới, 
lập các quỹ hỗ trợ cho cán bộ khoa 
học, thậm chí cả nghiên cứu sinh, học 
viên cao học và sinh viên để lấy các 
tài liệu khoa học trên mạng, tham gia 
các hội nghị khoa học quốc gia và 
quốc tế, trao đổi hợp tác ngắn ngày 
hoặc dài ngày ở nước ngoài. Và cuối 
cùng, cần tăng cường hơn nữa hợp 
tác  trong nước và quốc tế.

Bản tin ĐHQGHN: Xin chân thành 
cảm ơn hai ông và xin chúc Trung 
tâm có một năm học mới hoạt động 
hiệu quả, thành công!

TruNG TâM KHoa Học 
VậT LIệu
(ceNTer for MaTerIaLS ScIeNce)

Thành lập ngày 29/1/1999

Nhiệm vụ: Xây dựng các phòng thí 
nghiệm mạnh về công nghệ vật liệu, 
nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất 
vật lý của vật liệu, mô hình hoá, mô 
phỏng về vật liệu; Đề xuất và tiến hành 
các đề tài nghiên cứu cơ bản, cơ bản 
định hướng và ứng dụng trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ vật liệu theo các 
hướng trọng điểm của Nhà nước, cũng 
như bắt nhịp với các hướng nghiên cứu 
hiện đại trên thế giới; Hỗ trợ đào tạo đại 
học, tham gia đào tạo sau đại học; Tăng 
cường trao đổi, hợp tác trong nước và 
quốc tế về lĩnh vực khoa học vật liệu.

KếT Quả KHoa Học: 

- Chủ trì 18 đề tài khoa học các cấp.

- Từ 2003 đến 9/2008, công bố 283 công 
trình khoa học, gồm 74 bài báo trong 
tạp chí quốc tế, 26 bài báo trong tạp 
chí trong nước, 114 báo cáo tại hội nghị 
khoa học quốc tế và 69 báo cáo tại hội 
nghị khoa học toàn quốc.

- Đạt 01 giải thưởng khoa học Nhà nước 
năm 2005; đạt 01 giải Kovalepskaia của 
tập thể các nhà khoa học nữ tại Bộ môn 
Vật lý Đại cương, là cộng tác viên thường 
xuyên của Trung tâm.

Các nhà khoa học hàng đầu công tác 
tại Trung tâm: GS.TSKH Nguyễn Châu, 
GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, PGS.TS 
Nguyễn Ngọc Long, GS.TS Bạch Thành 
Công…
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