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Các trường đại học ngày nay 
đang bắt đầu nhìn vượt ra ngoài 
biên giới để tìm kiếm các nhà 

lãnh đạo mới. Khi các sinh viên nhập 
học tại đại học 
Oxford (Anh) vào 
mùa thu năm 
2009, họ sẽ biết 
mặt hiệu trưởng 
của trường - 
TS. Andrew 
Hamilton, 55 
tuổi, nguyên 
hiệu trưởng Đại 

học Yale (Mỹ). Hamilton, một giáo sư 
ngành hóa, không phải là nhà lãnh đạo 
giáo dục duy nhất làm việc này. Cũng có 
nhiều người khác giống ông, ví dụ như 
trường hợp của TS. Louise Richardson 
chẳng hạn. Trước khi nhận chức Hiệu 
trưởng Trường St. Andrews, Đại học 
lâu đời nhất Scotland, bà Richardson đã 
từng làm Viện trưởng Viện nghiên cứu 
trình độ cao Radcliffe, Đại học Havard. 
Thống kê cho thấy, Pháp, Ai Cập, 
Singapore là những nước đứng đầu 
trong việc thuê hiệu trưởng từ nước 
ngoài trong những năm gần đây.

Ngày nay, giáo dục đại học đã trở 
thành một lĩnh vực lớn và có nhiều 
cạnh tranh thương mại hơn bao giờ 
hết. Cũng như các ngành kinh tế 
khác, nó không thể cưỡng lại được 
xu thế tất yếu của toàn cầu hóa. Chỉ 
khoảng 10 năm trước đây, thật khó 
có thể tìm được một đại học nào 
có hiệu trưởng là người nước ngoài. 
Nhưng những năm gần đây, thế giới 
được chứng kiến một hiện tượng thú 
vị đang diễn ra: Nhiều nhà giáo dục 
trình độ cao lại có xu hướng đi ra bên 
ngoài nước Mỹ.

Không phải là các đại học không quan 
tâm đến các ứng viên từ các nước 
khác. Ví dụ, khi ĐH Colorado (Mỹ) tìm 
kiếm hiệu trưởng mới, họ muốn tìm 
một người phải có quan hệ gần gũi 
với Chính phủ, nguồn ngân sách lớn 

của trường đại học. “Chúng tôi không 
ưu tiên bất kì người nước ngoài nào" 
- Patricia Hayes - Chủ tịch Hội đồng 
xét tuyển hiệu trưởng cho biết. Cuối 
cùng, Trường Colorado chọn Bruce 
Benson, 69 tuổi, là doanh nhân thành 
đạt và nhà hoạt động chính trị, người 
có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là 
gây quỹ cho trường.

Đại học Pennsylvania cũng là một ví 
dụ tương tự, khi trường này cần chủ 
nhiệm mới cho trường kinh doanh 
danh tiếng Wharton, họ nhờ Korn/

Ferry, công ty tuyển dụng ứng viên 
trình độ cao, tìm cả những ứng viên 
bên ngoài nước Mỹ, đặc biệt từ Châu 
Âu và Đông Á. Nhưng “con số (ứng 
viên quốc tế) ít hơn so với mong 
đợi của chúng tôi” - theo lời Kring. 
Trường này sau cùng lại chọn một 
người Mỹ. “Gây quỹ dường như đã 
trở thành sở trường của người Mỹ” - 
theo lời John Isaacson, thuộc Isaacson 
và Miller, công ty tìm kiếm quản lí, 
chuyên làm việc với các trường đại 
học và quỹ phúc lợi. Và việc này cần 
hơn kể từ khi quỹ các trường ở Mỹ 
càng phụ thuộc nhiều vào các tổ 
chức từ thiện. Năm ngoái, tại Havard, 
các quỹ từ thiện đóng góp tới 40% 
ngân sách (khoảng 33% là từ các 
khoản tiền hiến tặng). 

Đối với Đại học Cambridge, con số 
này là 10%, Đại học Melbourne là 
6%. Nhiều trường đại học Châu Âu 
khác trong lúc này, hầu như vẫn phụ 
thuộc vào trợ cấp của Chính phủ, 
nhưng số tiền đó cũng không đủ vì số 
lượng sinh viên ngày càng tăng. Ví dụ, 
ở Anh, trợ cấp của chính phủ cho mỗi 
sinh viên giảm từ 14.000 USD năm 
1990 xuống 9.000 USD năm 2006. 
Sụt giảm này khiến các nhà quản lí 
nhất thiết phải có khả năng gây quỹ 
và rút cục, các ứng viên từ Mỹ luôn trở 
thành những đối tượng ưu tiên hàng 
đầu. Những năm gần đây, các trường 

có tiếng đều tham gia vào xu hướng 
trên. Năm 2003, Đại học Cambridge 
(Anh) bổ nhiệm Hiệu trưởng mới - TS. 
Alison Richard, cũng nguyên là Hiệu 
trưởng cũ của Yale (Mỹ). Trường cho 
biết, trước kia TS. Richard đã có nhiều 
năm làm công tác quản lí “tài chính 
của Yale”. Do đó, việc mời được bà 
về làm việc là yếu tố quan trọng nhất 
trong chiến lược 10 năm và có trị giá 
2 tỉ USD mà Cambridge đã đề xuất 
năm 2005. Năm nay Oxford cũng kế 
tiếp với một dự án còn lớn hơn có 
giá trị lên đến 2,5 tỉ USD. Một chi tiết 

đáng chú ý là cả 2 trường này đều 
đã mở những văn phòng phát triển ở 
Mỹ để tranh thủ sự giúp đỡ của các 
cựu sinh viên hiện đang làm ăn rất 
phát đạt tại đây.

Tất nhiên, gây quỹ mới chỉ là điều 
kiện cần của các ứng viên. Toàn cầu 
hóa giáo dục nghĩa là sẽ càng nhiều 
trường đại học “tìm kiếm người 
đứng đầu có kinh nghiệm quốc tế 
trên nhiều lĩnh vực”, nhằm thúc đẩy 
chương trình học quốc tế và thu 
hút nhiều bộ phận sinh viên toàn 
cầu, theo lời GS. Rick Trainor - Hiệu 
trưởng Đại học Hoàng gia London. 
Tuy nhiên, để làm được điều đó, thì 
các đại học vẫn phải giải quyết bài 
toán tài chính trước tiên.

>> PHạM TRANG (tổng hợp từ báo 
chí nước ngoài)
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