
Thạc SĨ Biến ĐỔi khí hẬU: 

Thí ĐiểM ĐỔi Mới PhƯơng Thức TUyển Sinh 

ngày 17/9/2011, hòA chUng không khí TUyển Sinh SAU Đại học ở ĐhQghn ĐợT 2, gần 100 
Thí Sinh Thi vào chUyên ngành Biến ĐỔi khí hẬU Đã ThAM giA kì Thi Theo hƯớng ĐÁnh giÁ 
năng Lực. ĐÂy Là Lần ĐầU Tiên ĐhQghn Thí ĐiểM TỔ chức Thi TUyển Sinh SAU Đại học Theo 
PhƯơng Thức này, ĐỒng ThỜi chUyên ngành Biến ĐỔi khí hẬU cũng Lần ĐầU Tiên TỔ chức 
TUyển Sinh Đào Tạo Thạc SĨ ở ĐhQghn.

chiA Sẻ Thông Tin với Phóng viên Bản Tin ĐhQghn, TS. ngUyễn Thị hỒng Minh – Phó chỦ 
nhiệM khoA SAU Đại học, ĐhQghn nhấn Mạnh:
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việc lựa chọn, quyết định hình thức 
tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 
chuyên ngành Biến đổi khí hậu đã 

trải qua một giai đoạn tương đối dài, từ 
khi xây dựng Đề án tới thời điểm chương 
trình được phê duyệt và triển khai thực 
hiện. Biến đổi khí hậu là một lĩnh vực học 
thuật hoàn toàn mới, có tính liên ngành 
cao, với mục tiêu đào tạo và cung cấp 
nguồn nhân lực cho nhiều địa phương, 
cơ quan, ban ngành khác nhau trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương 
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 
biến đổi khí hậu. nguồn tuyển sinh vào 
chương trình khá rộng, bao 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 biến 
đổi khí hậu; 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,… những người vào học có 
thể xuất phát từ các lĩnh vực đào tạo cử 
nhân khác nhau: tự nhiên, xã hội, công 
nghệ, kinh tế, luật… 

Có phải do đối tượng tuyển sinh chương 
trình đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu 
tương đối mở mà Khoa Sau đại học đã 
quyết định phương thức tuyển sinh đánh 
giá năng lực?

Theo thông lệ của công tác tuyển sinh 
đào tạo sau đại học, các thí sinh dự tuyển 
sẽ thi 3 môn cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ. 
Mỗi môn cơ bản thường sử dụng chung 
cho một ngành, môn cơ sở thường sử 
dụng chung cho một chuyên ngành, 
ngoại ngữ là môn điều kiện. Tuy nhiên, 
với đặc thù đối tượng tuyển sinh của 
chuyên ngành Biến đổi khí hậu xuất phát 
từ rất nhiều ngành khác nhau, việc lựa 
chọn nội dung cho các môn thi cơ bản 
và cơ sở là điều rất khó, nếu không muốn 
nói là không thể. vấn đề này đã được các 
nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà 
quản lí trong nhóm công tác xây dựng đề 
án mở chương trình thảo luận nhiều lần. 

Trong khi các phương án chưa có kết luận 
rõ ràng thì Đề án đổi mới phương thức 
tuyển sinh sau đại học theo hướng đánh 
giá năng lực do khoa Sau đại học phối 

hợp với Trường đại học kinh tế, ĐhQghn 
triển khai đã có những kết quả nghiên 
cứu ban đầu khả quan. với trách nhiệm 
của đơn vị đầu mối của Đề án mở chương 
trình và thành phần tích cực trong Đề án 
đổi mới phương thức tuyển sinh, khoa 
Sau đại học đã đề xuất áp dụng thí điểm 
phương thức tuyển sinh sau đại học theo 
hướng đánh giá năng lực đối với thí sinh 
dự thi chuyên ngành Biến đổi khí hậu. Đề 
xuất này đã được các hội đồng đánh giá 
Đề án mở chương trình đào tạo thạc sĩ 
Biến đổi khí hậu thông qua và được giám 
đốc ĐhQghn phê duyệt trong quyết 
định mở chương trình đào tạo. 

Tiến sĩ có thể thông tin một cách khái 
quát về phương thức Đánh giá năng lực?

Mục tiêu của các môn thi theo hướng 
đánh giá năng lực là tuyển chọn người 
học dựa trên một số tiêu chí về năng lực 
như: năng lực tư duy; năng lực nắm bắt, 
diễn đạt vấn đề; khả năng đối thoại và 
ngôn ngữ… Theo đề án mở chương trình 
đào tạo đã được phê duyệt, hai môn thi 
được sử dụng để tuyển sinh đào tạo thạc 
sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu là: Đánh 
giá năng lực và Phỏng vấn.

Môn thi Đánh giá năng lực, về hình thức 
là môn thi được thực hiện theo dạng thức 
gre (generel record examination) đã 
được sử dụng ở nhiều trường đại học trên 
thế giới. Mục tiêu của môn thi là đánh giá 
năng lực tư duy Toán học và ngôn ngữ. 
hai nội dung này đã được việt hóa để phù 
hợp với đối tượng dự thi và mục tiêu tuyển 
chọn của chương trình đào tạo. 

Môn thi Đánh giá năng lực đã được tổ 
chức thử nghiệm lần đầu tiên vào kì thi 

hiện nAy, Biến ĐỔi khí hẬU không chỉ Là vấn Đề ĐƯợc 
giới hạn Trong nghiên cứU học ThUẬT Mà Đã ThU ThúT 
Sự QUAn TÂM cỦA Xã hội và Trở Thành MộT Phần TấT 
yếU Trong hoạch Định chính SÁch cỦA Mỗi QUốc giA. 
Biến ĐỔi khí hẬU ĐAng Trở Thành MộT ThÁch Thức Lớn 
nhấT MAng Tính Toàn cầU. 

- GS.TS MAI TrọNG NHuậN – GIáM ĐốC ĐHQGHN
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tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011, 
tại Trường Đh kinh tế với sự tham gia của 
354 thí sinh. các thí sinh đã có phản hồi 
tích cực đối với phương thức thi mới mẻ 
này.

Thứ hai là phần thi Phỏng vấn, với việc 
xem xét trước hồ sơ và đối thoại trực tiếp 
với từng thí sinh, các nhà khoa học trong 
các Tiểu ban phỏng vấn sẽ đánh giá các 
thí sinh dự tuyển ở các tiêu chí: năng lực 
học tập; năng lực ngoại ngữ; hiểu biết về 
lĩnh vực đăng kí tham gia đào tạo; nhu 
cầu, động cơ tham gia đào tạo; khả năng 
đối thoại…

Những thuận lợi và khó khăn khi thí điểm 
tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ 
chuyên ngành Biến đổi khí hậu là gì, thưa 
Tiến sĩ?

Thuận lợi lớn nhất đối với khoa Sau đại 
học khi triển khai chương trình đào tạo 
này là sự ủng hộ mạnh mẽ, với những chỉ 
đạo rất sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, 
Ban giám đốc, hội đồng khoa học và Đào 
tạo ĐhQghn cho việc quyết tâm triển 
khai thành công các chương trình đào 
tạo mang tính liên ngành, liên lĩnh vực nói 
chung và thực hiện thành công việc tiên 

phong đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu 
nói riêng. cùng với đó, khoa Sau đại học 
nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các 
đơn vị liên quan, sự tận tâm tham gia của 
đội ngũ các nhà khoa học; sự nhiệt tình 
hưởng ứng của các thí sinh. 

Tuy nhiên, đối với một chương trình đào 
tạo mới mở với đặc thù là chương trình 
liên ngành liên quan tới nhiều lĩnh vực, 
tới nhiều đơn vị đào tạo và đặc biệt khoa 
Sau đại học lần đầu tiên thực hiện nhiệm 
vụ đơn vị đầu mối thực hiện các chương 
trình liên ngành như thế này thì chắc chắn 
sẽ còn nhiều khó khăn thách thức ở phía 
trước. 

Song với những gì thể hiện trong đợt thi 
vừa qua, đã có hiệu ứng tích cực ban đầu 
của xã hội đối với chuyên ngành thạc sĩ 
Biến đổi khí hậu, bằng chứng là có tới 
96 thí sinh đăng kí dự thi và 89 thí sinh 
có mặt trong buổi thi đầu tiên trong lần 
tuyển sinh đầu tiên này đã tiếp thêm sức 
mạnh và niềm tin về sự thành công của 
chương trình.

Để có kết quả ban đầu khả quan như trên, 
việc quảng bá tuyển sinh của Khoa Sau đại 
học đã diễn ra như thế nào, thưa Tiến sĩ?

công việc quảng bá tuyển sinh cho 
chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu được 
khoa Sau đại học tổ chức rất nghiêm túc 
và công phu. Bên cạnh việc quảng bá 
nội dung tuyển sinh qua tờ rơi, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, khoa 
Sau đại học còn tổ chức đường dây nóng, 
thực hiện các tư vấn trực tiếp với thái độ 
nghiêm túc, thân thiện, giải đáp các thắc 
mắc của thí sinh.

Để thực hiện công tác quảng bá tuyển 
sinh, đặc biệt, khoa Sau đại học đã gửi 
công văn về kế hoạch tuyển sinh giới 
thiệu về chương trình đào tạo này tới tất 
cả 63 tỉnh thành, sở ngành trong cả nước. 
chính vì vậy, lực lượng thí sinh tham gia 
thi tuyển vào chuyên ngành Biến đổi khí 
hậu khá phong phú cả về địa phương 
cũng như lĩnh vực công tác, đến từ khắp 
mọi miền Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Đỗ ngọc DiệP (thực hiện)
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