
“Quốc tế hóa mạnh mẽ 
  giáo dục đại học…”

Xin ông cho biết chúng ta phải làm 
gì để hội nhập với “thị trường” 
giáo dục toàn cầu?

Xuất khẩu, đặc biệt về “thặng dư” tri 
thức trong nước còn thấp. người Việt 
nam có truyền thống hiếu học và đó 
là tiềm lực để hội nhập vào nền kinh 
tế tri thức. nhưng thực tế điều này lại 
chưa phát huy hiệu quả. Vì vậy, việc 
cần thiết là xây dựng được hệ thống 
trường đại học chất lượng cao để thu 
hút và giữ chân tài năng trẻ vì đó là 
“vốn liếng” giá trị nhất để chúng 
ta chuyển sang nền kinh tế tri thức. 
theo tôi, chỉ có cách xây dựng được 
hệ thống các trường đại học chất 
lượng quốc tế để cạnh tranh với các 
trường đh khác trên thế giới thì mới 
có thể “trụ” được trong cơ chế mở 
của mậu dịch tự do. đó thực sự là một 
thách thức lớn.

Vậy mô hình đào tạo nào có thể 
giữ chân được người tài trẻ?

mô hình đào tạo chất lượng quốc 
tế tại chỗ có nhiều lợi ích. thứ nhất, 
tiết kiệm tài chính. thứ hai, hạn chế 
100% chảy máu chất xám. thứ ba, 
khuyến khích các đề tài khoa học liên 
quan đến thực tế mà đất nước đang 
cần, phục vụ trực tiếp vào sản xuất, 
kinh tế và cả… nhà trường. áp dụng 
những kết quả khoa học và chương 

trình tính toán hiện đại, kỹ năng mới 
của các nước phát triển cho việc dạy 
học và nghiên cứu trong nước. đó 
phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
giáo dục đào tạo, công nghệ và kinh 
tế.      

Yếu tố nào được xem là quan 
trọng nhất để dần quốc tế hóa 
đào tạo tại chỗ? 

chúng ta phải có những nhà khoa 
học dày dặn kinh nghiệm để định 
hướng nghiên cứu và đào tạo, họ sẽ 
là “hoa tiêu”. những nhà khoa học 
này sẽ “bắt bệnh” lĩnh vực nghiên 
cứu cụ thể phù hợp với đặc thù trong 
nước: thế giới nghiên cứu đến đâu, 
thuận lợi và khó khăn khi triển khai 
kết quả nghiên cứu khoa học trong 
điều kiện cụ thể ở Việt nam… 

Những “hoa tiêu” này cụ thể là 
ai?

trong trường hợp này, theo tôi, các 
chuyên gia Việt kiều có năng lực được 
xem là giải pháp tối ưu. Bởi vì những 
chuyên gia này không có nhiều thời 
gian cho nên cách tốt nhất là thu hút 
những Việt kiều có trình độ nhưng 
sắp về hưu. nếu chúng ta muốn đi 
tắt thì lợi điểm nhất của Việt nam là 
tận dụng lực lượng tri thức Việt kiều 
đông đảo. chúng ta phải có chính 
sách hợp lý để thu hút nguồn chất 

xám này. Bên cạnh đó, chúng ta có 
thể mời các giáo sư quốc tế cao cấp. 
Bằng việc gửi du học sinh cho các 
giáo sư quốc tế cao cấp hướng dẫn 
sẽ tránh tình trạng tiêu tốn tiền nhà 
nước vì gửi tới những nơi chất lượng 
kém. đây là điều kiện cần để chúng 
ta quốc tế hóa mạnh mẽ trong mọi 
lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo tiến sỹ, 
đào tạo thầy, đào tạo những trường 
trọng điểm. 

Ông vừa nói đến quốc tế hóa 
trong việc đào tạo tiến sỹ, vậy cụ 
thể như thế nào?

các luận án tiến sỹ ít nhất phải có mặt 
một giáo sư quốc tế trong hội đồng 
chấm luận án. nếu người chấm luận 
án đó không về nước được thì cũng 
phải thẩm định được bằng cách gửi 
luận văn qua internet sau đó giáo 
sư quốc tế này gửi thẩm định về. 
Bên cạnh đó phải có ít nhất hai giáo 
sư tham gia hội đồng chấm luận án 
không phải ở trường của nghiên cứu 
sinh để bảo đảm tính khách quan. 
đồng thời, luận án đó phải được công 
bố trước và sau khi trình để mọi người 
cho ý kiến. 

Xin cảm ơn ông!

>> đức Phường (thực hiện)

gần đây, hiện tượng các trường đh “mọc lên 
như nấm” đã khiến không ít người hoài nghi chất 
lượng đào tạo của những cơ sở này. trong cuộc 
trao đổi ngắn Với Bản tin đhQghn, gs. nguyễn 
đăng hưng (đh liège, Bỉ) nhấn mạnh, muốn tồn tại 
trong hệ thống giáo dục toàn cầu, các trường 
đại học Buộc Phải Quốc tế hóa đào tạo.
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