
góP Phần Xóa Bỏ thÁch thức
là  ĐạI DIện Duy nhất cỦa vIệt naM thaM gIa vào Mạng lướI ĐạI học nghIên cứu về thích ứng 
vớI BIến ĐổI Khí hậu và hệ sInh thÁI, ĐhQghn Đã tIên Phong tRIển KhaI chương tRình  Đào tạo 
thạc sĩ về BIến ĐổI Khí hậu (BĐKh) Đạt chuẩn Quốc tế. Đây cũng là chương tRình Đào tạo sau 
ĐạI học Đầu tIên ở vIệt naM Mang tính lIên ngành, lIên lĩnh vực.

Xung Quanh vấn Đề này, gs.ts hoàng văn vân - chỦ nhIệM Khoa sau ĐạI học, ĐhQghn, cho BIết:

vấn đề triển khai đào tạo thạc 
sĩ khoa học về BĐKh đã được 
đưa vào chương trình nghị sự 

của hội nghị cấp cao asIan diễn ra 
ngày 8 - 9/4/2010. tại hội nghị này, 
ĐhQghn đã kiến nghị đưa việc giảng 
dạy về BĐKh vào chương trình đào tạo 
thạc sĩ tại các trường đại học trong khối 
asIan. Kiến nghị này đã được chấp 
nhận và ĐhQghn cũng đã được giao 
làm đầu mối trong lĩnh vực đào tạo này.

có thể khẳng định chương trình thạc sĩ 
BĐKh đáp ứng nhu cầu cấp bách trong 

nước cũng như quốc tế về nguồn nhân 
lực trình độ cao trong việc giải quyết các 
vấn đề liên quan đến BĐKh hiện nay và 
trong tương lai.

Vậy ĐHQGHN đã làm gì để những kiến 
nghị đó sớm trở thành hiện thực?

nhận thức được sứ mệnh, căn cứ vào 
nhu cầu thực tiễn và năng lực khoa học, 
nghiên cứu và giảng dạy, ĐhQghn đã 
quyết tâm xây dựng chương trình đạt 
chuẩn quốc tế đào tạo thạc sĩ BĐKh. 
Đây là lĩnh vực học thuật có tính liên 

ngành cao, nội dung hàm chứa kiến 
thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau lần đầu tiên 
được tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ ở việt 
nam.

Có nghĩa là chương trình này sẽ chỉ 
được giảng dạy trong ĐHQHN?

Mục tiêu là chương trình được sử dụng 
không chỉ cho ĐhQghn và các trường 
đại học thuộc asIan.

GS có thể cho biết cụ thể hơn về tính 
thực tiễn của chương trình này?

tIêu ĐIểM
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chương trình đào tạo được xây dựng nhằm vào hai mục tiêu chính: thứ nhất 
là nguồn nhân lực được đào tạo sẽ đáp ứng cho nhiều địa phương, cơ quan, 
ban ngành khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục 
tiêu quốc gia ứng phó với BĐKh và các lĩnh vực liên quan khác. và thứ hai là 
người học được trang bị kiến thức liên ngành về các lĩnh vực liên quan đến 
BĐKh trong hoàn cảnh đặc điểm riêng của việt nam nhưng nằm trong bối 
cảnh chung của toàn cầu để có đầy đủ khả năng tham gia các diễn đàn quốc 
tế về BĐKh.

Là một lĩnh vực mới liệu chương trình có gặp khó khăn gì về đối tượng tuyển 
sinh?

BĐKh là lĩnh vực học thuật hoàn toàn mới có vai trò đặc biệt quan trọng 
nhằm tạo ra đội ngũ chuyên gia, đi sâu nghiên cứu về vấn đề này. Đối tượng 
và nguồn tuyển sinh cũng rất đa dạng và rộng mở gồm: cán bộ giảng dạy và 
nghiên cứu ở các trường đại học, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước liên 
quan đến chuyên môn về BĐKh; cán bộ quản lý, hoạch định chính sách ở các 
bộ, ngành thuộc trung ương và các sở ngành ở địa phương có liên quan; cán 
bộ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong 
lĩnh vực phát triển, sinh kế và cộng đồng; các chuyên gia đang làm việc tại các 
vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái; cán bộ công tác 
trong các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông…

Về điều kiện nguồn lực thực hiện thì sao, thưa GS?

tIêu ĐIểM

“cÁc DIễn BIến Khí hậu Khắc nghIệt 
tIếP tục Xảy Ra thường Xuyên 
hơn và vớI Mức Độ nghIêM tRọng 
hơn tRong cả nước gIàu và nước 
nghèo, Không chỉ tàn PhÁ cuộc 
sống Mà còn làM hư hạI cơ sở hạ 
tầng. BIến ĐổI Khí hậu là Một MốI 
ĐE Dọa thực sự ĐốI vớI hòa Bình và 
an nInh Quốc tế”.

TổNG THư ký LiêN HợP QUốC               
BaN ki-mooN 
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với đặc thù liên ngành, liên lĩnh vực, 
có tính liên thông cao, đòi hỏi tích hợp 
kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học, 
chương trình thạc sĩ BĐKh thu hút sự 
tham gia của các chuyên gia, các nhà 
khoa học có kinh nghiệm, có trình độ 
cao thuộc nhiều chuyên ngành khác 
nhau như: khí tượng, khí hậu trái đất, 
địa chất, địa lý, tài nguyên thiên nhiên, 
sinh thái học, quản lý môi trường, giáo 
dục học, xã hội học, luật học, kinh tế 
học… từ các đơn vị thành viên của 
ĐhQghn như: trường ĐhKhtn, 
trường ĐhKhXh&nv, trường ĐhKt, 
Khoa luật, trung tâm nghiên cứu 
tn&Mt, trung tâm Quốc tế về Biến 
đổi toàn cầu. ngoài ra, chương trình 
còn nhận được sự hợp tác về giảng dạy 
cũng như nghiên cứu khoa học của các 
chuyên gia từ các viện nghiên cứu và các 
đại học danh tiếng khác trong và ngoài 
nước.

vì đây là chương trình đào tạo sau đại 
học đầu tiên mang tính liên ngành, liên 
lĩnh vực, để tổ chức giảng dạy, quản lý 
và điều hành tốt chương trình cần có 
một đơn vị có chức năng đào tạo và 
chức năng quản lý tổng hợp trong lĩnh 
vực đào tạo sau đại học. chương trình 
thạc sĩ BĐKh được ĐhQghn giao cho 
Khoa sau đại học làm đơn vị đầu mối 
tổ chức đào tạo trên cơ sở phối hợp với 
các đơn vị liên quan phù hợp và sử dụng 
nguồn lực chung của ĐhQghn. Khoa 
sau đại học với trách nhiệm của đơn vị 
đầu mối tổ chức thực hiện chương trình 
này và cố gắng tập trung mọi nguồn lực 
để thực hiện nhiệm vụ. 

Còn về điều kiện cơ sở vật chất và khả 
năng tích hợp các nguồn lực, thưa GS?

là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học 
hàng đầu ở việt nam, ĐhQghn có đầy 
đủ điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng cho 
việc đào tạo thạc sĩ về BĐKh. hệ thống 

trung tâm thông tin thư viện hiện đại và 
luôn được cập nhật các giáo trình, tài 
liệu tham khảo, sách chuyên khảo mới. 
người học có thể dễ dàng truy cập kho 
dữ liệu chung thuộc trung tâm thông 
tin thư viện để phục vụ cho học tập, 
nghiên cứu. người học có điều kiện thực 
hành tại trung tâm tính toán, mô hình 
hóa của Khoa Khí tượng, thủy văn, hải 
dương học.

Để phục vụ cho việc thực hiện chương 
trình, ngoài việc hợp tác với các đơn vị 
đào tạo khác thuộc ĐhQghn, Khoa 
sau đại học sẽ đầu tư xây dựng riêng 
một phòng học và một phòng xêmina 
đạt chuẩn quốc tế. các phòng học này 
hiện đã có thể sử dụng ngay với bàn, 
ghế và hệ thống âm thanh, máy chiếu, 
màn chiếu, máy tính. trong tương lai, 
phòng học sẽ được trang bị thêm các hệ 
thống, thiết bị hiện đại hơn phục vụ cho 
công tác giảng dạy và học tập.

ĐhQghn hiện đang có mối quan hệ 
hợp tác chặt chẽ với một số cơ sở đào 
tạo trong lĩnh vực BĐKh như Đh liên 
hợp quốc, ĐhQg australia, ĐhQg 
Malaysia xây dựng thành công chương 
trình thạc sĩ BĐKh để tổ chức đào tạo 
tại Đh liên hợp quốc năm 2010.

Xin cảm ơn GS!

Đức MInh (thực hiện)

tIêu ĐIểM

BĐKh là lĩnh vực học thuật hoàn toàn MớI có vaI tRò 
Đặc BIệt Quan tRọng nhằM tạo Ra ĐộI ngũ chuyên gIa, 
ĐI sâu nghIên cứu về vấn Đề này.

vớI Đặc thù lIên ngành, lIên lĩnh vực, có tính lIên 
thông cao, chương tRình ĐòI hỏI tích hợP KIến thức 
cỦa nhIều lĩnh vực Khoa học.

>> gs.ts hoàng văn vân
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