
tHốnG nHất cHươnG trìnH Đào 
tạo

ĐHQGHn là đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực có hơn 100 chương trình 
đào tạo đại học thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau, đa dạng và có những đặc 
thù về chuyên môn. Vì vậy, khi thiết 
kế và bổ sung, cập nhật, hoàn thiện 
chương trình đào tạo, dứt khoát phải 
được ĐHQGHn phê chuẩn để đảm 
bảo tính thống nhất và hài hòa trong 
triển khai tổ chức đào tạo. 

Để đảm bảo tính thống nhất và khả 
năng liên thông có chất lượng cao, 
khi thiết kế chương trình ĐHQGHn đã 
xây dựng thành các mô đun, các khối 
kiến thức để các đơn vị chủ động lựa 
chọn cho phù hợp. riêng khối kiến 
thức chung được ĐHQGHn trực tiếp 
tổ chức xây dựng, quản lý, điều hành 
và giao cho đơn vị có chức năng đào 
tạo phù hợp nhất triển khai giảng 
dạy.

từ năm học 2009-2010 những môn 
học thuộc khối kiến thức chung đã 
được ĐHQGHn tập trung thành 

Học cHế  tín cHỉ GóP PHần 
nânG cAo cHất LượnG Đào 
tạo Là Vì PHươnG tHức Đào 
tạo này tạo tHuận Lợi cHo 
nGười Học. nGười Học có Điều 
kiện LựA cHọn nHữnG môn 
Học PHù HợP, tHời GiAn Học Và 
tốc Độ tícH Lũy kiến tHức, kỹ 
nănG tHEo Điều kiện, nGuyện 
VọnG cỦA mìnH.

tronG Quá trìnH triển kHAi 
Đào tạo Viêc tổ cHức Đào tạo 
Liên tHônG, PHối HợP GiữA 
các Đơn Vị Đào tạo Là Hết Sức 
QuAn trọnG. có 3 yếu tố cơ 
BẢn Để ĐẢm BẢo tHànH cônG 
PHươnG tHức Đào tạo tHEo 
tín cHỉ ở ĐHQGHn :

những đầu mối chính. mặc dù còn 
nhiều khó khăn ban đầu, nhưng 
việc tổ chức đào tạo thống nhất, 
đồng bộ trong thời gian vừa qua là 
những thành công ban đầu quan 
trọng trong đào tạo theo tín chỉ ở 

ĐHQGHn. Sinh viên đã được lựa chọn 
đăng ký học tập theo đúng phương 
thức đào tạo tín chỉ. cũng không ít 
những ý kiến khác nhau về việc tổ 
chức đào tạo ở một vài đơn vị,  nhưng 
kết quả thành công trong việc tổ chức 
một kỳ thi ngoại ngữ chung học kỳ i 
(tháng 1 năm 2010) cho hơn 1050 sinh 
viên toàn ĐHQGHn (chung đề, chung 
ngày thi, chung chuẩn kiến thức...) thì 
không phải đơn vị đào tạo nào cũng 
có thể làm được.

Hoàn tHiện PHần mềm QuẢn Lý 
Đào tạo

công cụ hết sức quan trọng để triển 
khai đào tạo và quản lý có chất lượng 
đào tạo là phần mềm với những ứng 
dụng thành tựu tiên tiến của công 
nghệ thông tin. rõ ràng là không thể 
quản lý đào tạo theo tín chỉ bằng cách 
làm thủ công với số lượng sinh viên 
lên đến con số hàng nghìn như hiện 
nay.

ĐHQGHn đã quan tâm triển khai xây 
dựng và áp dụng phần mềm quản lý 
đào tạo và quản lý người học từ năm 

PHối HợP Đào tạo 
tHEo tín cHỉ  ở ĐHQGHn         

Giáo Dục

12 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



2007. tuy còn một số bất cập, nhưng 
phần mềm của ĐHQGHn đã đáp 
ứng được những yêu cầu cơ bản của 
quản lý đào tạo, đặc biệt là trường 
ĐHkHXH&nV đã áp dụng đầy đủ các 
chức năng của phần mềm version 1.0 
trong các hoạt động đào tạo ở đơn vị 
mình.

Sau khi ĐHQGHn ban hành Quy chế 
đào tạo mới, chắc chắn phần mềm 
version 2.0 sẽ thực sự phát huy tác 
dụng phục vụ đào tạo, phục vụ liên 
thông, kết nối mạng giữa các đơn vị 
và các bộ phận quản lý.

trong quá trình cài đặt, vận hành và 
khai thác sử dụng phần mềm, các 
chuyên gia cntt cài đặt và hướng 
dẫn cũng như người sử dụng đã gặp 
khó khăn. những bài học kinh nghiệm 
đó là cơ sở để ĐHQGHn tổ chức hoàn 
chỉnh phần mềm 2.0. Hy vọng mỗi 
đơn vị, cá nhân sẽ tập trung trí tuệ 
và nguồn lực để có được phần mềm 
chất lượng cao, tạo ra được sản phẩm 
mang thương hiệu của ĐHQGHn.

tuy nhiên, trong thực tế có không ít 
những đề xuất cần mua phần mềm 
khác, hoặc mỗi đơn vị có một phần 
mềm riêng...như thế là vô tình phá 
vỡ tính thống nhất, liên thông trong 
tổ chức đào tạo ở ĐHQGHn. cũng có 
những đơn vị chưa nghiêm túc khai 
thác sử dụng các chức năng của phần 
mềm 1.0, gặp khó là nản, giao phó cho 

cấp dưới mà thiếu đôn đốc kiểm tra...
như vậy khó mà tổ chức đào tạo theo 
tín chỉ thực sự có chất lượng được.

cơ Sở Học Liệu, SácH Và Giáo 
trìnH PHonG PHú

ngay từ năm 2000, ĐHQGHn đã tập 
trung nguồn lực để "phủ kín" giáo 
trình cho các môn học hiện hành. trải 
qua 10 năm đào tạo, một số môn học, 
ngành học mới đã xuất hiện và một số 
khác đã được thay đổi nhằm đáp ứng 
nhu cầu xã hội vì vậy nguồn học liệu 
cũng cần chuyển động tích cực đáp 
ứng nhu cầu của giảng viên và người 
học. ĐHQGHn đang tập trung để đầu 
tư cho việc mua và dịch các giáo trình 
cho các chương trình thuộc nhiệm 
vụ chiến lược (16+23), đồng thời xây 
dựng tủ sách mang thương hiệu của 
ĐHQGHn.

 Việc công bố chính xác các thông tin 
trong Đề cương môn học (sách, giáo 
trình chính của môn học là cuốn nào? 
tìm đọc ở đâu? Đọc như thế nào? ..) 
và cung cấp thông tin trên Website 
của đơn vị là cần thiết, vừa thực hiện 3 
công khai, vừa đảm bảo việc triển khai 
đào tạo theo tín chỉ một cách khoa 
học. các đơn vị đào tạo cần động 
viên cán bộ và sinh viên tận dụng sức 
mạnh của ĐHQGHn, với trung tâm 
thông tin thư viện và nhà xuất bản 
lớn của các đại học Việt nam, để có 
nguồn tài liệu đa dạng và phong phú, 

cập nhật phục vụ đắc lực cho đào tạo 
và nghiên cứu.

Lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo 
của ĐHQGHn bao giờ cũng chọn 
được những khâu đột phá quan 
trọng để phát huy mọi tiềm năng và 
sức mạnh của toàn thể cán bộ giảng 
dạy, cán bộ quản lý, nhân viên và sinh 
viên đồng tâm hợp lực tạo nên bước 
chuyển biến về chất.

 trong báo cáo chính trị của BcH Đảng 
bộ ĐHQGHn tại Đại hội đại biểu  Đảng 
bộ lần thứ iii đã nêu rõ: "Lấy việc phát 
triển các chương trình đào tạo tiên tiến 
theo hướng quốc tế hoá các chương 
trình đào tạo tài năng, chất lượng cao 
và nâng cao chất lượng tuyển sinh các 
chương trình đào tạo liên kết quốc tế 
làm bước đột phá đưa chất lượng đào 
tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn khu 
vực, quốc tế”. Đây là kim chỉ nam cho 
công tác đào tạo tín chỉ ở ĐHQGHn.

những thành công và bài học kinh 
nghiệm của ĐHQGHn trong giai 
đoạn vừa qua là tiền đề quan trọng 
để các đơn vị đào tạo tiếp tục xây 
dựng kế hoạch và lộ trình cho chặng 
đường sắp tới, đồng thời đó cũng là 
những kinh nghiệm quý báu cho cả 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo đại 
học, khẳng định được vị trí, vai trò và 
sứ mệnh của ĐHQGHn. 

PGS. nGuyễn Văn nHã
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