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QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO QUAN ĐIỂM 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  LÊ ĐÌNH SƠN                2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày sinh:  24 tháng 02 năm 1955                               4. Nơi sinh: Hải Dương  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1337/QĐ-SĐH, ngày 01/4/2009 của Giám đốc 

ĐHQGHN. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 438/QĐ-ĐT ngày 

30/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. 

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan 
điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM)”.  

8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục                                 9. Mã số: 62 14 05 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Nguyễn Đức Chính  

                                                      GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc   

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

       - Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý cơ sở vật chất (CSVC) phục 

vụ đào tạo của trường đại học. Làm rõ yêu cầu đổi mới quản lý lĩnh vực này trong học chế tín chỉ. 

Phân tích ưu, nhược điểm của các tiếp cận quản lý CSVC đang sử dụng hiện nay trong trường đại 

học và luận giải về những khó khăn khách quan trong quản lý lĩnh vực này. 

       - Khái quát một cách hệ thống những vấn đề cốt lõi của quan điểm TQM. Phân tích các quan 

niệm khác nhau về mô hình áp dụng TQM và luận giải về con đường lựa chọn triển khai TQM vào 

trường đại học. Xác lập mô hình vận dụng quan điểm TQM vào quản lý CSVC phục vụ đào tạo của 

trường đại học nước ta. 

       - Khái quát kinh nghiệm quản lý CSVC của các trường đại học trên thế giới. Phác họa bức tranh 

chung về thực trạng quản lý CSVC phục vụ ĐT của trường ĐH nước ta.  

       - Đề xuất hệ thống giải pháp vận dụng quan điểm TQM vào quản lý CSVC phục vụ đào tạo của 

trường đại học nước ta.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:   

        Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào quản lý nguồn lực CSVC của các trường 

đại học nước ta nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:   
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        - Quản lý các dịch vụ phục vụ sinh viên trong trường đại học theo TQM. 

        - Xây dựng môi trường văn hóa chất lượng trong trường đại học theo TQM. 
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quản lý chất lượng trường đại học ở nước ta”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (51), tr12-17. 

5) Lê Đình Sơn (2009), “Quản lý hiệu quả diện tích sử dụng trong các trường đại học”, Tạp chí 
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8) Lê Đình Sơn (2011), “Kazen – Nét độc đáo của chất lượng tổng thể trong doanh nghiệp Nhật 

Bản và khả năng vận dụng vào trường ĐH ở nước ta”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (64), tr22-25. 

9) Lê Đình Sơn (2011), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp cận chất lượng trong quản lý cơ 
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