
XếP HạNG CHỉ Là Hệ QuẢ CỦA MộT QuÁ 
TrìNH HoạT ĐộNG, LàM ViệC Và CHỉ Có 
TíNH TƯơNG Đối. THEo CHúNG TÔi, MụC 

Tiêu NêN ĐặT rA Là CầN PHẢi Có íT NHấT 
MộT TrƯờNG Đại HọC ĐƯợC CÔNG NHậN 
TrêN TrƯờNG QuốC Tế (iNTErNATioNALLY 

rECoGNiZED) HoặC CAo HơN Là ĐạT ĐẳNG 
CấP QuốC Tế (WorLD CLASS)...

Nói ĐếN MộT ĐơN Vị TrƯờNG Đại HọC, 
CHúNG TA CHỉ Có CÁC Đối TƯợNG: Cấu 

TrúC Hạ TầNG, GiẢNG ViêN Và SiNH ViêN. 
CòN Nói ĐếN TầM VóC QuốC Tế THì Cấu 
TrúC Hạ TầNG PHẢi ĐạT TầM VóC QuốC 

Tế, Đội NGũ GiẢNG DạY PHẢi ĐạT TầM VóC 
QuốC Tế Và SiNH ViêN ĐịA PHƯơNG PHẢi Có 

Lối HọC NHƯ SiNH ViêN QuốC Tế.

TầM Cỡ QuốC Tế 
Hay ĐẳNG CấP QuốC Tế

Cơ SỞ Hạ TầNG Đại HọC QuốC Tế

Một trường đại học có tầm vóc quốc 
tế thường là một môi trường đậm tính 
khoa bảng, nơi mà mọi sinh hoạt phục 
vụ học tập và giảng dạy phải là một quy 
trình kín.

Nơi đầu tiên cần nói đến của một trường 
đại học phải là thư viện, đó là kho tàng 
tri thức, là bộ mặt của trường đại học. 
Thư viện cần phải có cấu trúc sao cho 
phù hợp với cơ số sinh viên của trường, 
nơi có một môi trường thân thiện, 
thuận lợi cho sinh viên, nghiên cứu viên 
tìm tư liệu để học tập và nghiên cứu.

Sách tham khảo: Cần phải đầy đủ và 
cập nhật. Bố trí theo cách thức sao cho 
sinh viên có thể tự động tìm kiếm sách 
mình cần tìm. Nhân viên thủ thư chỉ là 
người hướng dẫn khi cần thiết và giải 
quyết các thủ tục mượn sách cũng như 
tìm kiếm liên hệ mượn sách nơi khác 
khi có yêu cầu. 

Ngoài sách đóng quyển có trong thư 
viện của trường thì việc liên kết với 
các trường khác để có thể gia tăng cơ 
số sách theo hình thức trao đổi chéo, 
nhằm đáp ứng nhu cầu đọc.

Một bộ phận trong thư viện mới, mà 
gần như đóng một vai trò rường cột, 
đó là thư viện điện tử. Thư viện điện tử 
của một trường đại học phải thuê bao 
các thư viện điện tử quốc tế lớn để có 
thể truy cập được gần như đầy đủ các 
tài liệu lưu trữ trên mạng phục vụ các 
ngành liên quan đến mục đích đào tạo 
của trường, học tập của sinh viên và 
nghiên cứu. Do đó dịch vụ phần cứng 
và phần mềm cũng cần phải đủ mạnh 
để có thể đáp ứng được việc truy nhập 
và truy xuất thông tin nhanh chóng. 
Thủ thư cũng có nhiệm vụ đáp ứng tìm 
kiếm các tư liệu điện tử không có trong 
hệ thống thuê bao của trường một khi 
có yêu cầu.

Phần cấu trúc và không gian của thư 
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viện trường đại học cần phải có đủ chỗ rộng rãi, 
riêng tư để sinh viên có thể học tại thư viện. Phòng 
lab thư viện cũng phải có một cơ số máy tính nhất 
định để sinh viên và nhân viên sử dụng.

Phần đầu tư xây dựng cơ bản cho một trường đại 
học mang tầm vóc quốc tế là một yếu tố quan trọng 
khác, chúng tôi không bàn sâu ở đây.

GiẢNG ViêN MANG TầM VóC QuốC Tế

Để có một trường mang tầm vóc quốc tế thì đội ngũ 
giáo sư, giảng viên của trường đại học đó phải đủ 
tầm vóc quốc tế. Có nghĩa là giáo sư giảng dạy tại 
trường phải là những giáo sư có uy tín trên trường 
quốc tế về chuyên ngành của mình, tập trung ở 
những điểm: được đồng nghiệp quốc tế cùng 
ngành công nhận, có bề dày nghiên cứu về chuyên 
ngành của mình, có công bố nghiên cứu trên các 
tập san quốc tế theo đúng yêu cầu của một vị giáo 
sư quốc tế, có thành tích về xin tài trợ nghiên cứu, 
có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm nghiên cứu quốc 
tế và có kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh 
quốc tế. Nếu xét về những yếu tố này, trong thời 
điểm xuất phát hiện nay, chúng ta không có cơ sở 
nào để tự tin phát biểu được rằng, trong vòng 13 
năm nữa, chúng ta sẽ có được một đội ngũ giáo sư 
đại học có tầm vóc quốc tế. 

Tình trạng này cũng tương tự như các trường đại 
học khác trên thế giới. Để nâng cao chất lượng đội 

ngũ giảng dạy, các trường có chủ trương thuê các 
giáo sư có tầm vóc quốc tế về để lãnh đạo chuyên 
môn của từng chuyên ngành. riêng Trung Quốc, 
đã có chính sách đãi ngộ các vị giáo sư và nhà 
nghiên cứu người Trung Quốc ở hải ngoại có tầm 
vóc quốc tế, về làm việc và hưởng lương theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Đây cũng là một bài học cần thiết 
đối với ngành giáo dục Việt Nam. Do đó, hệ quả 
kéo theo là giá chi trả cho một giáo sư quốc tế là 
việc phải tính đến.

Cần phải có một lực lượng sinh viên nội địa đạt 
trình độ đầu vào ngang cấp quốc tế. Chúng ta 
cần phải thấy rõ rằng môi trường sinh viên là một 
yếu tố quan trọng. Đa số các sinh viên Việt Nam 
đi du học theo dạng học bổng ở các nước ngoài 
đạt được thành tích cao. Điều đó có nhiều yếu tố 
chủ quan và khách quan. Yếu tố chủ quan là chính 
các sinh viên đó vốn đã là các sinh viên ưu tú của 
Việt Nam, họ đã có tố chất để thích nghi nhanh và 
bắt kịp với cách học và nghiên cứu của sinh viên 
quốc tế. Yếu tố khách quan là họ là những thành 
tố đơn lẻ trong một môi trường sinh viên quốc tế, 
cho nên họ có đủ cơ hội để học hỏi những sinh viên 
quốc tế xung quanh mình. Nó giống như người học 
tiếng Anh, thì sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu được sống 
trong môi trường nói tiếng Anh mẹ đẻ. Ngược lại, 
tương tự như vậy, nếu sinh viên đó chỉ học đại học 
trong nước, thì họ cũng sẽ không thoát ra được môi 

DiỄN ĐàN DiỄN ĐàN

16 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 17Số 218 - 2009 17Số 218 - 2009



trường giáo dục ở trong nước.

Yêu cầu của đội ngũ sinh viên đầu vào như vậy 
cần chuẩn bị bao nhiêu lâu? Có lẽ thời gian sẽ 
đúng bằng từ lớp mầm non đến khi họ vào đại 
học nếu nền giáo dục Việt Nam cải tổ ngay từ bây 
giờ và đúng hướng.

Một số các thí dụ: Yêu cầu cho một sinh viên 
quốc tế là họ phải có tính tự học, độc lập, chủ 
động. Điều này không phải chỉ ra yêu cầu, hô 
khẩu hiệu mà làm ngay được. Họ phải được rèn 
luyện và đào tạo đức tính này ngay khi bước vào 
trường mầm non. Không thể nào có được một 
sinh viên có tính làm việc độc lập, tự học và sáng 
tạo, một khi học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12, 
hàng ngày phải ngồi vào lớp trật tự theo bàn. 
Trên bảng thầy giáo thao thao bất tuyệt giảng 
bài, dưới lớp học trò cắm cổ thi nhau chép. Đến 
buổi trả bài như vẹt. Tất cả kiến thức là từ thầy 
trao truyền, được chữ nào, học trò học bài thuộc 
lòng thì nhớ từng đó, để đối phó với bài kiểm tra, 
bài thi chứ không phải để hiểu biết. Trong khi đó, 
học sinh tiểu học ở úc chẳng hạn, đến trường 
hầu như chẳng có sách vở gì, tất cả các bài học 
do giáo viên thiết kế, về nhà không có bài tập ở 
nhà; bài tập thì dễ. Thế mà khi đến ngưỡng đại 
học, sinh viên của họ hoàn toàn có một tư duy và 
cách học hết sức năng động, độc lập. Vấn đề chỉ 
là ở phương thức giáo dục của chúng ta đã quá 

lạc hậu và kìm hãm tính độc lập suy nghĩ của sinh 
viên ngay từ tuổi ấu thơ.

Một khi chúng ta có được đội ngũ sinh viên nội 
địa có tầm vóc quốc tế, thì chúng ta mới tạo được 
một môi trường học đường có tầm cỡ quốc tế, 
khi đó chúng ta mới thu hút được sinh viên quốc 
tế đến để học.

Một yêu cầu khác mà chúng tôi nghĩ rằng một 
trường có tham vọng để lọt vào trường có đẳng 
cấp quốc tế, thì ngôn ngữ giảng dạy chính của 
trường phải là tiếng Anh. Sẽ không có một 
trường có đẳng cấp quốc tế nếu sinh viên trường 
đó không có khả năng giao dịch quốc tế! Chúng 
tôi không kỳ thị tiếng mẹ đẻ, nhưng chúng ta 
cần phải sử dụng ngôn ngữ quốc tế trong chuyên 
ngành của mình. Giáo trình đại học chỉ để đợi các 
giáo sư, giảng viên đi dịch lại sách nước ngoài 
(mà chưa chắc đã chính xác), đợi in ấn thì kiến 
thức đã lạc hậu. Sinh viên đại học là tự học, tự 
nghiên cứu, chứ không phải đến trường để nghe 
truyền đạt. Giáo sư và giảng viên ở trường đại 
học chỉ là người chỉ đường, chứ không phải cầm 
tay chỉ việc.

Có cơ sở hạ tầng, đội ngũ giảng dạy, sinh viên 
có tầm vóc quốc tế thôi chưa đủ. Một trường 
đại học nếu muốn vươn lên đẳng cấp quốc tế thì 
trường đó phải mạnh về nghiên cứu khoa học có 
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tầm vóc quốc tế. “Giấy thông hành” cho điểm này là thông qua các 
sản phẩm nghiên cứu khoa học là dự án nghiên cứu có tầm vóc và 
được đăng tải trên các tập san chuyên ngành quốc tế và có hiệu quả 
quan trọng đến lợi ích của cộng đồng, là các sản phẩm công nghệ - 
thành quả từ các nghiên cứu ứng dụng đáp ứng được nhu cầu của 
khoa học kỹ thuật hiện đại.

Nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế thôi chưa đủ, mà giá trị 
ứng dụng của các nghiên cứu đó phải ở tầm vóc có ảnh hưởng đến 
cộng đồng khoa học của quốc tế, thì uy tín của trường đại học đó mới 
được nâng tầm.

Một trường đại học có tầm vóc quốc tế còn phải là một trường đào 
tạo được nhiều nhân tài và sau đó họ là những người có một tầm 
ảnh hưởng đến chuyên ngành của họ trên trường quốc tế. Dựa vào 
những cống hiến của các cựu sinh viên, uy tín của trường đại học đó 
sẽ được nâng lên.

Để đạt được những điều này ngân sách đầu tư vào lĩnh vực nghiên 
cứu cho một trường đại học rất lớn. Ở nước ngoài, ngoài ngân sách 
của chính phủ, các nghiên cứu viên của trường đại học còn phải dốc 
sức đi xin tài trợ từ các quỹ tài trợ nghiên cứu quốc gia, của các công 
ty mạnh thường quân, mà ở nước ngoài họ đều có dành ra một quỹ 
hỗ trợ nghiên cứu. Điều này không thể có ở Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay, cho nên ngân sách nghiên cứu hầu như phụ thuộc 
vào ngân sách của chính phủ. Thế nhưng ngân sách đòi hỏi cho các 
nghiên cứu có tầm vóc quốc tế là rất lớn và ngân sách này đòi hỏi phải 
lâu dài để giữ vững vị trí của trường.

Với những chi tiết vắn tắt nêu trên, quá trình phấn đấu của một 
trường đại học để đạt được tầm vóc quốc tế là một quá trình gian 
nan, dài hạn và như là một cuộc đầu tư đầy rủi ro và nhà đầu tư phải 
theo đuổi mục đích cho đến cùng. Trở thành trường đẳng cấp quốc 
tế là quả chín thu hoạch được sau một quá trình của gieo giống trồng 
cây. Quả chín đó là do người tiêu dùng thẩm định và đánh giá.

Cho đến nay, các trường vươn lên đẳng cấp quốc tế hầu như không 
có trường nào có độ tuổi dưới 30 - 40 năm, mà tại điểm xuất phát họ 
đã có đủ nhân - tài - vật - lực. Cho nên một tiêu chí phấn đấu vươn 
đến xây dựng một đại học có tầm cỡ quốc tế sẽ thiết thực hơn.

>> TS. NGuYỄN ĐìNH NGuYêN
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