
XÂY Dựng Đội ngũ giảng viên, Cán Bộ Quản Lí 

ĐạT Chuẩn QuốC Tế
XÂY Dựng và PháT Triển Đội ngũ giảng viên và Cán Bộ Quản Lí ĐhQghn ĐạT Chuẩn QuốC Tế 
vừa Là mụC Tiêu, vừa Là Động LựC và ĐƯợC COi Là mộT TrOng CáC Yếu Tố Quan Trọng nhấT 
Để XÂY Dựng và PháT Triển CáC KhOa, TrƯờng Đại họC, viện nghiên Cứu ĐạT Chuẩn QuốC 
Tế. Căn Cứ ở ChứC năng, nhiệm vụ và Bề DàY TruYền Thống, ĐhQghn Có những QuY Định về 
Tiêu Chuẩn giảng viên, Cán Bộ Quản Lí ĐạT Chuẩn QuốC Tế. về vấn Đề nàY, Bản Tin ĐhQghn 

Đã Có CuộC Phỏng vấn PgS.TS Lê Kim LOng, TrƯởng Ban Tổ ChứC Cán Bộ, ĐhQghn

nhiệm vụ Chiến LƯợC

>>  Phó Thủ tướng nguyễn Thiện nhân dự giờ tại lớp cử nhân tài năng của Trường ĐhKhTn, ĐhQghn    
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Vừa qua, ĐHQGHN đã quy định tiêu 
chuẩn giảng viên và cán bộ quản lí 
thuộc Nhiệm vụ chiến lược (NVCL), xin 
Phó Giáo sư cho biết tiêu chuẩn đó được 
xây dựng trên cơ sở nào?

Trong Điều lệ Trường đại học ban hành 
kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-
TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ, ngoài quy định về phẩm 
chất, sức khỏe và lí lịch, giảng viên đại 
học phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 
lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm, có bằng thạc sĩ trở lên đối với 
giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết 
của chương trình đào tạo đại học; có 
bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy 

và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận 
án trong các chương trình đào tạo thạc 
sĩ, tiến sĩ; có trình độ ngoại ngữ, tin học 
đáp ứng yêu cầu công việc. Tiêu chuẩn 
giảng viên, cán bộ quản lí theo yêu cầu 
nvCL của ĐhQghn được xây dựng trên 
cơ sở tiêu chuẩn của nhà nước. với kì 
vọng giảng viên, cán bộ quản lí nvCL 
phải tương đương với giảng viên, cán 
bộ quản lí ở các đại học tiên tiến trên 
thế giới, ĐhQghn yêu cầu cao đối với 
giảng viên giảng dạy chuyên môn, giảng 
dạy chuyên môn bằng tiếng anh, hoặc 
ngoại ngữ khác theo yêu cầu của nvCL.

Phó Giáo sư đánh giá thế nào về đội ngũ 
cán bộ thuộc Nhiệm vụ chiến lược hiện 
nay của ĐHQGHN? 

hiện nay, ở ĐhQghn, đội ngũ giảng 
viên khá mạnh, họ vừa có chuyên môn 
sâu, phương pháp giảng dạy tốt, nhiều 
kinh nghiệm, nhất là những thầy cô đã 
có tuổi, tuy nhiên đội ngũ này lại không 
giỏi đủ 4 kỹ năng ngoại ngữ sẽ gặp khó 
khăn khi phải giảng bài bằng tiếng anh. 
Bên cạnh đó, ở ĐhQghn hiện nay có 
một đội ngũ hùng hậu các giảng viên trẻ 
được đào tạo bậc tiến sĩ ở nước ngoài 
hoặc ở ngay trong ĐhQghn, họ có trình 
độ chuyên môn sâu, giỏi ngoại ngữ, 
nhưng chưa “điêu luyện” trong giảng 
dạy – có nghĩa là còn ít kinh nghiệm 

giảng dạy, hay phương pháp giảng dạy 
chưa được khẳng định. Các giảng viên 
trẻ phải phấn đấu ở nhiều mặt mới đáp 
ứng yêu cầu của nvCL.

ở các đại học tiên tiến, tỉ lệ sinh viên 
trên giảng viên thường thấp (khoảng 
10Sv/gv), giảng viên có nhiều thời gian 
và điều kiện để hướng dẫn nghiên cứu 
khoa học được hiệu quả hơn. hiện tại, 
ở ĐhQghn tỉ lệ Sv/gv là khoảng 16Sv/
gv. ĐhQghn đã và đang phấn đấu 
giảm tỉ lệ này tiệm cận đến tiêu chí của 
các trường tiên tiến dần dần nhỏ đi. như 
vậy số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ 
giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu i 
của nvCL.

XÂY Dựng và PháT Triển ĐƯợC Đội ngũ giảng 
viên giỏi và nghiên Cứu ChuYên nghiệP, Đội 
ngũ Cán Bộ Quản Lý giỏi và TÂm huYếT Là 
Công việC Có Tính QuYếT Định Để Từng BƯớC 
Triển Khai XÂY Dựng Đơn vị Dần Tiên Tiến và 

ĐạT Chuẩn QuốC Tế. 

nhiệm vụ Chiến LƯợC

>> PgS.TS Lê Kim Long
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nhiệm vụ Chiến LƯợC

Với tiêu chuẩn cao như vậy thì ĐHQGHN 
sẽ lấy nguồn cán bộ, giảng viên đó từ 
đâu?

việc đầu tiên là ĐhQghn phải rà soát lại 
toàn bộ đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 
lí của ĐhQghn. Sau đó,  ĐhQghn 
cùng với các đơn vị có kế hoạch, đầu 
tư, bồi dưỡng cho đạt chuẩn. Thí dụ có 
thể gửi các thầy cô có trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ cận kề, gần đạt chuẩn 
quốc tế sang nước ngoài khoảng 3 - 4 
tháng để nâng cao trình độ chuyên môn 
và ngoại ngữ. mong muốn cao nhất là 
gửi giảng viên sang các trường là đối tác 
của các đơn vị có đề án thành phần của 
nvCL để họ có điều kiện hòa mình vào 
công việc thực tế của đối tác cả về giảng 
dạy, nghiên cứu và quản lý sinh viên.

Thứ hai là phải giảm tỉ lệ sinh viên/giảng 
viên tiến tới chuẩn của các trường đại 
học mạnh trên thế giới. với tỉ lệ sinh viên/
giảng viên thấp, giảng viên sẽ có điều 
kiện nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên 
nghiên cứu khoa học một cách chuyên 
nghiệp hơn. Điều đó giải thích tại sao lâu 
nay chủ trương của lãnh đạo ĐhQghn 
không tăng quy mô đào tạo - ổn định 
quy mô đào tạo đại học bậc chính quy, 

giảm quy mô đào tạo đại học bậc không 
chính quy và tăng quy mô đào tạo bậc 
sau đại học.

Thứ ba, ĐhQghn có chính sách tốt để 
thu hút giảng viên từ bên ngoài, tuyển 
chọn và tạo điều kiện cho những người 
tốt nghiệp sau đại học ở trong và ngoài 
nước đạt loại giỏi. 

Thứ tư là chúng ta có chính sách để giữ 
được những sinh viên giỏi, học viên cao 
học giỏi ở lại ĐhQghn để đào tạo lên 
tiến sĩ, giữ được tiến sĩ giỏi để làm cán bộ 
giảng dạy, nghiên cứu và quản lý. Bên 
cạnh đó, trong xu thế mở cửa hiện nay, 
có rất nhiều giảng viên quốc tế muốn 
đến việt nam nói chung và ĐQhghn 
nói riêng để làm việc. Đối với những 
giảng viên nước ngoài, bước đầu chúng 
ta cần sử dụng hình thức kết hợp do sự 
bàn bạc thống nhất giữa hai bên: giảng 
viên việt nam giảng dạy, giảng viên 
nước ngoài ôn luyện, tổ chức thi cho 
sinh viên để đánh giá so sánh kết quả 
đào tạo với sinh viên nước ngoài hoặc 
ngược lại.

Vậy có những giải pháp gì để thu hút 
những giảng viên, lãnh đạo quản lí giỏi 
làm việc cho ĐHQGHN?

Đó là trả lương tương xứng và tạo điều 
kiện cơ hội làm việc tốt nhất. nếu được 
như vậy thì thật là dễ. Tuy nhiên, hiện 
nay ở ĐhQghn lương giảng viên trả 
theo quy định của nhà nước. Để thu hút 
ta phải có những cách khác như tạo điều 
kiện cho giảng viên có nhiều cơ hội tham 
gia nghiên cứu khoa học mức độ cao và 
tiên tiến. như vậy thu nhập của giảng 
viên sẽ được cải thiện bằng chính hoạt 
động nghiên cứu khoa học của mình. 

Xây dựng và phát triển được đội ngũ 
giảng viên giỏi và nghiên cứu chuyên 
nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý giỏi và 
tâm huyết là công việc có tính quyết định 
để từng bước xây dựng ĐhQghn đạt 
chuẩn quốc tế. việc này đòi hỏi mỗi cán 
bộ, đảng viên, viên chức của ĐhQghn 
đồng lòng, đồng thuận, tỉnh táo, không 
nóng vội, có kế hoạch và quyết tâm tự 
mình hoàn thiện, giúp nhau cùng hoàn 
thiện theo hướng chuẩn quốc tế. 

XIn cảm ơn Phó Giáo sư!

việT hà (thực hiện)
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nhiệm vụ Chiến LƯợC

1. giảng viên cơ hữu (bao gồm viên chức ở ngạch giảng viên trở 
lên và giảng viên hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội) 
tham gia thực hiện nvCL phải đạt các tiêu chuẩn do Bộ giáo 
dục và Đào tạo quy định. ngoài ra còn phải đáp ứng một số yêu 
cầu sau của ĐhQghn:

a. Tiêu chuẩn chung

- Có hiểu biết cần thiết về quản trị đại học hiện đại;

- Có hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về nvCL;

- Cam kết thực hiện nghiêm túc quy định này.

b. Tiêu chuẩn riêng cho từng đối tượng giảng viên

- giảng viên dạy môn tiếng anh tham gia đào tạo sinh viên 
năm thứ nhất chương trình đạt chuẩn quốc tế là các giảng viên 
ở trong và ngoài Trường Đhnn, có trình độ cao, có phương 
pháp giảng dạy tiên tiến và được Trường Đhnn thẩm định và 
mời giảng dạy.

- giảng viên tham gia giảng dạy các môn giáo dục lí luận chính 
trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh 
viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế đạt các yêu cầu, tiêu 
chuẩn như đối với giảng viên chương trình đào tạo hệ chuẩn;

- giảng viên giảng dạy các môn chuyên môn, hướng dẫn sinh 
viên nCKh, thực hiện khóa luận tốt nghiệp, ngoài các quy định 
của Bộ gD&ĐT phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Có học vị từ tiến sĩ trở lên; giảng dạy và trao đổi chuyên môn 
bằng tiếng anh hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của chương 
trình đạt chuẩn quốc tế; có năng lực và phương pháp giảng dạy, 
kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu tiên tiến;

+ Có năng lực và khả năng nCKh, sẵn sàng làm việc trong một 
tập thể hoặc nhóm nghiên cứu của đơn vị và của ĐhQghn; 
có mối quan hệ và có khả năng hợp tác với các nhà khoa học, 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước; luôn phấn 
đấu nâng cao trình độ khoa học và công nghệ hiện đại; thường 
xuyên chủ trì tham gia đề tài nCKh; hoặc có bài báo đăng trên 
các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín, sách chuyên khảo, 

bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; tích cực góp phần 
xây dựng nhóm nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ khoa học và 
công nghệ giỏi của ĐhQghn.

+ Sẵn sàng thực hiện và tuân thủ các yêu cầu đào tạo theo tín 
chỉ do ĐhQghn quy định.

2. Cán bộ quản lí tham gia thực hiện nvCL bao gồm lãnh đạo 
ĐhQghn và các đơn vị; các thành viên Ban chỉ đạo nvCL và 
Ban điều hành nvCL; văn phòng và tổ thư kí Ban chỉ đạo nvCL; 
một số cán bộ, chuyên viên của văn phòng, các ban chức năng 
của ĐhQghn, các phòng, bộ phận chức năng các đơn vị có đề 
án thành phần; điều phối viên, cán bộ quản lí trực tiếp tại các đề 
án thành phần; giám đốc đề án thành phần; giảng viên kiêm 
nhiệm công tác quản lí (kể cả cán bộ đã tuyển dụng vào ngạch 
viên chức và cán bộ kí hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm 
xã hội) phải đạt các tiêu chuẩn và thực hiện các nghĩa vụ do Bộ 
gD&ĐT quy định. ngoài ra còn phải đáp ứng một số yêu cầu 
sau của ĐhQghn:

a. Có hiểu biết đầy đủ sâu sắc về nvCL; 

b. Cam kết thực hiện nghiêm túc Quy định này;

c. Có tư duy, phương pháp và kĩ năng quản trị đại học tiên tiến, 
sử dụng tốt công nghệ thông tin và tiếng anh (đạt chuẩn 5,5 
iELTS hoặc tương đương) trong công tác, giao tiếp với đối tác 
nước ngoài; có năng lực tạo ra môi trường học thuật, làm việc 
thuận lợi cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới;

d. Đối với lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lí cấp khoa, bộ môn, cần 
đạt tiêu chuẩn lãnh đạo quản lí theo quy định của ĐhQghn về 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ; đối với 
giám đốc đề án thành phần phải là chủ nhiệm khoa (đối với đề 
án thành phần thuộc trường đại học, khoa trực thuộc) hoặc là 
viện trưởng (đối với đề án thành phần thuộc viện nghiên cứu);

- Sử dụng tiếng anh thành thạo trong quản lí điều hành

- Có cam kết đồng thuận, trách nhiệm cao và quyết tâm thực 
hiện đề án thành phần.

Tiêu Chuẩn giảng viên, Cán Bộ Quản Lí ĐạT Chuẩn QuốC Tế
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