
1- nội DunG GiảnG Dạy

Giảng viên có trách nhiệm duy trì (hay đạt được) mức năng lực hiểu biết 
về chủ đề môn học, không chỉ trong những lĩnh vực mà người đó quan 
tâm mà trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến những đối tượng hay mục 
tiêu của khoá học. tính phù hợp của nội dung khoá học hàm ý rằng 
những gì thật sự được dạy trong khoá học này là theo đúng những mục 
tiêu đã được nêu ra và chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên theo học các khoá 
tiếp theo. tính tiêu biểu của nội dung khoá học hàm ý rằng, đối với các 
chủ đề có những quan điểm hay những cách giải thích khác nhau thì 
phải thừa nhận và xem xét các quan điểm có tính chất tiêu biểu. Để đạt 
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được năng lực về nội dung giảng dạy, 
giảng viên phải chủ động cập nhật các 
lĩnh vực nội dung liên quan đến những 
khoá học mà mình giảng dạy; nắm được 
nội dung của các khoá học mà sinh viên 
phải học trước khi theo học khoá này 
cũng như các khoá học sử dụng khoá 
học hiện tại như là yêu cầu tiên quyết; 
và phải cung cấp một lượng phù hợp 
những kiến thức tiêu biểu về các chủ đề 
và quan điểm quan trọng. 

2 - nănG Lực Sư PhạM

Bên cạnh việc hiểu biết về chủ đề môn 
học, giảng viên còn phải có kiến thức 
và kĩ năng sư phạm phù hợp, bao gồm 
khả năng truyền đạt mục tiêu, lựa chọn 

phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo 
cơ hội cho sinh viên thực hành và đưa 
ra ý kiến phản hồi, quan tâm đến sự đa 
dạng trong thành phần sinh viên. nếu 
việc nắm vững một kĩ năng nhất định 
(ví dụ, phân tích phê phán, thiết kế các 
thí nghiệm) là một trong số các mục 
tiêu của khoá học và sẽ được xem xét 
trong đánh giá và cho điểm sinh viên, thì 
giảng viên tạo đầy đủ cơ hội cho sinh 
viên thực hành và nhận ý kiến phản 
hồi về kĩ năng này trong quá trình học. 
nếu các sinh viên hay nhóm sinh viên 
có những kiểu học khác nhau thì giảng 
viên phải nắm rõ được những điểm khác 
nhau này và nếu có thể thì thay đổi kiểu 
dạy của mình cho phù hợp. Để duy trì 
năng lực sư phạm, giảng viên phải tích 
cực cập nhật các phương pháp giảng 
dạy nhằm giúp sinh viên học các kiến 

thức và kĩ năng phù hợp và tạo ra các 
cơ hội giáo dục bình đẳng cho các nhóm 
sinh viên khác nhau. Điều này đòi hỏi 
giảng viên phải đọc nhiều tài liệu giáo 
dục tổng quan hay chuyên ngành, tham 
dự hội thảo, hội nghị và thử nghiệm 
các phương pháp giảng dạy khác nhau 
trong một khoá học nhất định hay với 
một nhóm sinh viên nhất định. 

3 - Xử Lí các chủ Đề nhạy cảM

Giảng viên ngay từ đầu thừa nhận một 
chủ đề nào đó là nhạy cảm và giải thích 
tại sao cần phải đưa nó vào chương trình 
học. ngoài ra, giảng viên nêu rõ cách 
nhìn nhận của mình về vấn đề và so 
sánh quan điểm đó với những cách tiếp 

cận hay cách lí giải khác, từ đó giúp sinh 
viên hiểu tính phức tạp của vấn đề và 
những khó khăn trong việc đạt tới một 
kết luận “khách quan” duy nhất. Để tạo 
một môi trường cởi mở và an toàn cho 
thảo luận trong lớp, giảng viên mời tất 
cả sinh viên nêu quan điểm của mình 
về vấn đề này, nêu ra các quy định nền 
tảng để thảo luận, tôn trọng sinh viên 
thậm chí cả khi cần phải bày tỏ ý kiến 
bất đồng và khuyến khích các sinh viên 
tôn trọng nhau. 

Một ví dụ về chủ đề nhạy cảm là trường 
hợp một bộ phim có chiếu các cảnh lạm 
dụng trẻ em trong một lớp tâm lí học 
phát triển mà không báo trước. nếu một 
bộ phim như vậy có giá trị sư phạm, thì 
sự bực bội và khó chịu của sinh viên có 
thể được giảm đến mức tối thiểu nếu 

giảng viên nói trước với sinh viên về nội 
dung của bộ phim, giải thích tại sao bộ 
phim được đưa vào chương trình học, 
và tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi cảm 
nghĩ của mình về bộ phim đó. 

4 - tất cả vì Sự Phát triển của Sinh 
viên

trách nhiệm bao trùm của giảng viên là 
góp phần vào sự phát triển trí tuệ của 
sinh viên, ít nhất là trong lĩnh vực chuyên 
môn của mình, và tránh những việc như 
lợi dụng và phân biệt đối xử làm ảnh 
hưởng đến sự phát triển của người học. 

trách nhiệm cơ bản nhất của giảng viên 
là thiết kế việc giảng dạy làm sao để thúc 
đẩy việc học, khuyến khích khả năng tự 
quyết và tư duy độc lập ở sinh viên, đối 
xử với sinh viên bằng sự tôn trọng và đề 
cao phẩm giá, tránh các hành động làm 
ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh 
viên. việc thiếu trách nhiệm đối với sự 
phát triển của sinh viên thể hiện trong 
trường hợp giảng viên lên lớp mà không 
chuẩn bị đầy đủ, không thiết kế được 
cách giảng dạy hiệu quả, buộc sinh viên 
phải chấp nhận một giá trị hay một quan 
điểm nào đó, hoặc không thảo luận về 
các cách diễn giải lí thuyết khác nhau.

ví dụ, điều này có thể xảy ra khi một 
sinh viên kém yêu cầu viết thư giới thiệu 
để theo học ở cấp cao hơn, hay khi một 
sinh viên có khiếm khuyết về khả năng 
học tập đề nghị xin được giúp đỡ mà việc 
này lại đòi hỏi phải điều chỉnh những 
tiêu chuẩn cho điểm hay điều kiện tốt 
nghiệp thông thường. Giảng viên lúc đó 
phải cân nhắc tất cả những trách nhiệm 
mâu thuẫn nhau, có thể tham khảo ý 
kiến các cá nhân khác để đưa ra một 
quyết định hợp lí. 

5 - Xử Lí Mối Quan hệ với Sinh viên

Giảm tối đa xung đột lợi ích, giảng viên 
tránh có những mối quan hệ kép (dual-
role relationships) với sinh viên vốn có 
thể ảnh hưởng đến sự phát triển của 
sinh viên hoặc dẫn tới việc giảng viên 
thật sự thiên vị hay bị cho là thiên vị sinh 
viên.

trách nhiệm của giảng viên là giữ những 
mối quan hệ của mình với sinh viên tập 
trung vào các mục đích sư phạm và yêu 
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cầu về mặt học thuật. các mối quan hệ 
kép có thể gây rắc rối khác bao gồm: 
chấp nhận vai trò giảng dạy (hay chấm 
điểm) cho một người trong gia đình gần 
gũi, bạn thân, khách hàng, bệnh nhân, 
hay đối tác trong công việc; thân mật 
thái quá đối với sinh viên hay nhóm sinh 
viên bên ngoài lớp học; cho sinh viên 
mượn tiền hay vay tiền từ sinh viên; tặng 
quà hay nhận quà; yêu cầu sinh viên 
tham gia vào một phong trào chính trị 
mà giảng viên này ủng hộ. ngay cả khi 
giảng viên tin rằng mình giữ được sự 
công tâm trong những tình huống như 
trên, việc các sinh viên khác cho rằng có 
sự thiên vị cũng đã tai hại về mặt giáo 
dục. nếu giảng viên thật sự có mối quan 
hệ kép với sinh viên, ngay cả khi đã cố 
gắng không để điều đó xảy ra, thì giảng 
viên đó phải có trách nhiệm thông báo 
với người giám sát càng sớm càng tốt 
để sắp xếp người khác hướng dẫn hoặc 
đánh giá kết quả học tập cho sinh viên 
này.

6 - Bảo Mật

Điểm số, phiếu điểm danh và các trao 
đổi cá nhân được xem là những thông 
tin mật, và chỉ được công bố nếu có sự 
đồng ý của sinh viên, hoặc vì những mục 
đích học thuật chính đáng, hay nếu có 
các cơ sở hợp lí để tin rằng việc công 
khai những thông tin đó sẽ có ích cho 
sinh viên hay sẽ ngăn được mối nguy hại 
đối với người khác. 

nguyên tắc này nghĩa là sinh viên có 

quyền hưởng mức độ bảo mật trong 
mối quan hệ với giảng viên ngang với 
mức bảo mật trong quan hệ luật sư - 
khách hàng hay bác sĩ - bệnh nhân. vi 
phạm nguyên tắc bảo mật trong quan 
hệ giảng viên - sinh viên có thể làm sinh 
viên mất lòng tin ở giảng viên và giảm 
động lực học tập. Bất kỳ quy định hay 
chích sách nào được áp dụng liên quan 
đến việc bảo mật các thông tin của sinh 
viên đều phải được công bố đầy đủ cho 
sinh viên từ đầu học kỳ.

7 - tÔn trọnG ĐỒnG nGhiệP

trong những tương tác giữa đồng 
nghiệp với nhau liên quan đến việc 
giảng dạy, mối quan tâm bao trùm là sự 
phát triển của sinh viên. nếu có thể thì 
những bất đồng giữa đồng nghiệp với 
nhau liên quan đến việc giảng dạy nên 
được giải quyết riêng và không để ảnh 
hưởng đến sự phát triển của sinh viên. 
nếu giảng viên nghi ngờ đồng nghiệp 
của mình không đủ năng lực hay vi 
phạm đạo đức giảng dạy thì người này 
có trách nhiệm tìm hiểu vấn đề này một 
cách thấu đáo và tham khảo ý kiến riêng 
với đồng nghiệp đó trước khi có bất cứ 
hành động nào khác. 

cần tránh biểu hiện cụ thể của việc 
không tôn trọng đồng nghiệp là khi 
trong lớp học, giảng viên đưa ra những 
nhận xét không có lí do xác đáng nhằm 
hạ thấp năng lực của một giảng viên 
khác. 

8 - Đánh Giá Sinh viên 

cách thức đánh giá và các tiêu chuẩn 
cho điểm phải được thông tin rõ ràng 
đến sinh viên khi bắt đầu khoá học, và 
không được làm khác đi so với những 
điều đã thông báo, trừ những trường 
hợp đặc biệt. những bài thi, bài luận, 
và bài tập của sinh viên được cho điểm 
cẩn thận và công bằng thông qua một 
hệ thống chấm điểm hợp lí mà sinh viên 
có thể hiểu được. Bằng những phương 
tiện phù hợp với quy mô lớp học, giảng 
viên cung cấp cho sinh viên nhận xét 
chính xác và kịp thời về việc học của sinh 
viên một cách thường xuyên trong suốt 
khóa học, kèm theo giải thích về cách 
cho điểm và những gợi ý mang tính xây 
dựng về việc làm thế nào để sinh viên có 
thể học tốt hơn. tương tự, giảng viên 
cần giữ sự công tâm và khách quan khi 
viết thư giới thiệu sinh viên.

9 - tÔn trọnG nhà trườnG

vì những lợi ích đối với sự phát triển của 
sinh viên, giảng viên đại học ý thức và 
tôn trọng các mục tiêu, chính sách và 
tiêu chuẩn giáo dục của cơ sở nơi mình 
giảng dạy.

Giảng viên chia sẻ trách nhiệm tập thể, 
cùng làm việc vì lợi ích của nhà trường 
nói chung, đề cao những mục tiêu và 
tiêu chuẩn giáo dục của trường, tuân 
thủ những chính sách và quy định liên 
quan đến việc giáo dục sinh viên. 

không thực hiện nguyên tắc tôn trọng 
nhà trường thực hiện ở việc tham gia 
quá mức vào các công việc bên ngoài 
trường đại học mà gây xung đột với 
những trách nhiệm giảng dạy đại học; 
và không nhận thức được hoặc không 
tuân thủ những quy định của nhà 
trường về việc cung cấp đề cương khoá 
học, về sắp xếp lịch thi, hay về các hành 
vi học thuật sai trái.
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