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Ngaønh Vaät lí 
        ñang töï ñoåi môùi 
Ngoài việc trang bị cho thí sinh các kiến thức 
cơ bản về ngành học, Khoa Vật lý, Trường ĐH 
Khoa học Tự nhiên còn khuyến khích sinh viên 
tham gia công tác nghiên cứu khoa học tại các 
phòng thí nghiệm và cuối khóa phần lớn đều 
được làm khóa luận tốt nghiệp. Hoạt động này 
giúp cho các cử nhân có những kinh nghiệm 
thực tiễn về khoa học và công nghệ cao và có 
đầu óc tư duy logic đáp ứng được các yêu cầu 
cao của khoa học, kĩ thuật trong tương lai. 

TS. Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chủ nhiệm 
Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQGHN đã chia sẻ nhiều điều thú vị xung 
quanh ngành Vật lý.

- Có thể lý giải như thế nào cho hiện tượng khan hiếm 
nguồn nhân lực thuộc những ngành khoa học, kỹ thuật 
cao, thưa TS?

Khoa học và kĩ thuật làm cho giá trị gia tăng sản phẩm rất 
cao. Ví dụ một chiếc điện thoại di động đời mới nằm gọn 
trong lòng bàn tay có giá trị gần bằng hai tấn gạo. Giá trị 
của nó chính là các sản phẩm khoa học và công nghệ cao 
tích lũy trong đó.

Để đào tạo những con người có thể chế tạo ra các sản phẩm 
nói trên thì các trường đại học phải cần có đội ngũ giảng 
viên không chỉ dạy giỏi mà còn phải tiếp cận các tri thức mới 
nhất của thế giới thông qua nghiên cứu khoa học; cần một 
cơ sở vật chất tốt để giảng viên và sinh viên cùng học tập và 
nghiên cứu; cần một nội dung giảng dạy thích ứng được với 
yêu cầu rất cao của xã hội.

Sự khan hiếm nguồn nhân lực trong những ngành khoa học 
và công nghệ cao ở Việt Nam đến chủ yếu từ việc có rất ít 
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các trường đại học có thể đáp ứng được các nhu 
cầu nói trên.

Theo đánh giá của tôi thì Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên, ĐHQGHN là một trong số ít cơ sở đào tạo có 
đội ngũ giảng viên hùng mạnh, cơ sở vật chất được 
trang bị rất tốt có khả năng cung cấp nguồn nhân 
lực cho khoa học, kĩ thuật cao.

- Đối với nhiều thí sinh hiện nay thì những ngành 
học liên quan đến lĩnh vực Vật lý có đòi hỏi cao 
khiến nhiều người phải “kính nhi viễn chi”?

 Với đức tính chăm chỉ, thông minh cộng với khao 
khát nắm vững các kiến thức khoa học và công 
nghệ mới thì hầu hết các sinh viên vào đại học khối 
A hoàn toàn có khả năng theo học được chương 
trình Vật lý.

Tuy nhiên, phải thừa nhận trong một vài năm trở 
lại đây, số lượng sinh viên đăng kí học ngành Vật lý 

và các ngành khoa học cơ bản khác không nhiều. 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là một ví dụ.

Tỉ lệ “chọi” không cao do đó không có nhiều sinh 
viên giỏi. Thực tế trên có nguyên nhân chủ yếu là 
do nhận thức về các ngành học của học sinh khi 
đăng kí dự thi đại học về các ngành này không 
đúng.

Ngành Vật lý trong thời kì trước đây có rất nhiều 
thành tựu đáng kể nhưng chỉ giới hạn trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học cơ bản, ít gắn liền với 
thực tiễn sôi động của cuộc sống nên sinh viên ra 
trường có rất ít sự lựa chọn công việc.

Tuy nhiên ngành Vật lý ngày nay đã thay đổi hoàn 
toàn, ngoài các hướng nghiên cứu khoa học đỉnh 
cao, người học còn có thể trở thành đối tượng 
giảng dạy và nghiên cứu ở rất nhiều lĩnh vực khác 
như khoa học vật liệu điện tử, bán dẫn, công nghệ 
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nano, công nghệ hạt nhân, quang học lượng tử, vô 
tuyến và điện tử, vật lý ứng dụng, vật lý địa cầu, vật 
lý nhiệt độ thấp, tin học vật lý. Với xu hướng như 
vậy nên đầu ra của ngành học này rộng mở hơn rất 
nhiều.

- Theo kinh nghiệm của TS thì người học ngoài việc 
trang bị tốt các kiến thức chuyên ngành thì cần thêm 
những kỹ năng gì?

Theo tôi thì ngoài việc học tốt các chuyên ngành về 
Vật lý thì người học cần trang bị cho mình các kiến 
thức về tin học, điện tử, phần cứng của máy tính, 
tiếng Anh, tiếng Pháp, khả năng thuyết trình, làm 
việc theo nhóm.

Như khoa Vật lý của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 
thì ngoài việc trang bị cho các em các kỹ năng trên, 
Khoa còn khuyến khích sinh viên sớm tham gia công 
tác nghiên cứu khoa học tại các phòng thí nghiệm 
và cuối khoá phần lớn đều được làm khoá luận tốt 
nghiệp.

Hoạt động này giúp cho các cử nhân có những kinh 
nghiệm thực tiễn về khoa học và công nghệ cao; có 
đầu óc tư duy logic đáp ứng được các yêu cầu rất 
cao của khoa học, kĩ thuật trong tương lai. Rất nhiều 

sinh viên khá, giỏi của Khoa Vật lý được các tổ chức 
trong và ngoài nước cấp học bổng trong khi ngồi 
trên ghế nhà trường.

- TS có thể cho biết đôi nét về các chuyên ngành Vật 
lý, cơ hội của các chuyên ngành này và xu hướng 
trong tương lai?

Nói về lĩnh vực Vật lý thì có rất nhiều chuyên ngành 
chuyên sâu. Nhưng ở đây tôi xin nêu ra một số 
chuyên ngành được đánh giá là có nhiều cơ hội sau 
khi tốt nghiệp.

Trước hết phải kể đến là ngành đào tạo Công nghệ 
hạt nhân. Đây là ngành đào tạo rất cần thiết của Việt 
Nam hiện nay khi chủ trương nhà nước về phát triển 
ngành điện hạt nhân đã bắt đầu được thực hiện. 
Nhu cầu của đất nước về nhân lực liên quan đến 
công nghệ hạt nhân là rất lớn.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân sinh 
viên có thể làm việc trên các lĩnh vực khác nhau của 
nền kinh tế quốc dân: ngành năng lượng hạt nhân 
để phục vụ nhu cầu điện hạt nhân trong tương lai 
của đất nước, các ngành khoa học và kĩ thuật hạt 
nhân cơ bản và ứng dụng; các ngành kinh tế thuộc 
các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp; y học xạ trị, 
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khảo cổ học, địa chất thuỷ văn.

Kế tiếp phải kể đến ngành Khoa học vật liệu mới, 
trong đó có khoa học và công nghệ nano được nhà 
nước coi là một trong những ngành khoa học mũi 
nhọn của đất nước. Sinh viên theo học ngành Khoa 
học vật liệu rất có thể làm việc ở các hãng công nghệ 
cao, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Đặc biệt 
là sinh viên ngành này, nếu tốt nghiệp loại khá hoặc 
giỏi, ngoại ngữ tốt có khả năng học tập và nghiên cứu 
ở các nước tiên tiến như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản…

Ngoài ra cũng có nhiều trường đào tạo các ngành liên 
quan đến lĩnh vực Vật lý như Cử nhân Vật lý, Cử nhân 
Sư phạm Vật lý… Đây là các ngành nhằm đào tạo các 
đội ngũ tham gia nghiên cứu khoa học hoặc tham gia 
vào công tác giảng dạy…

Như chúng ta đã biết, trên thế giới luôn có sự dịch 
chuyển nguồn nhân lực từ những nước kém phát 
triển sang những nước phát triển hơn. Trong những 
năm gần đây xuất khẩu rất nhiều lao động ra nước 
ngoài là một trong những xu hướng đang gia tăng 
mang lại lợi ích kinh tế cao cho nhiều người dân.

Tuy nhiên phần lớn “sản phẩm” xuất khẩu chủ yếu là 
lao động chân tay. Hiện nay có một xu hướng đang 

gia tăng là xuất khẩu “lao động trí óc”. Xu hướng 
này không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn đào 
tạo những con người có thể xây dựng lên nền kinh tế 
tri thức. Đây chính là hoạt động thể hiện quá trình hội 
nhập trên thế giới.

Hơn nữa, với việc xã hội hóa giáo dục là kết quả là sự 
ra đời của hàng trăm trường đại học, cao đẳng, dạy 
nghề và các viện nghiên cứu, nhu cầu giảng viên dạy 
Vật lí là rất lớn. Nhà nước Việt Nam khuyến khích các 
trường đại học phấn đấu trở thành các trường đại học 
nghiên cứu nên có thể coi đây là một thị trường rất 
tốt cho các sinh viên ngành Vật lý.

Tuy nhiên, không phải tất cả các sinh viên tốt nghiệp 
Khoa Vật lý đều có thể làm được các công việc trên 
mà chỉ có các sinh viên chăm chỉ, thông minh, có 
tầm nhìn mới có thể tìm được công việc phù hợp. 
Với niềm tin vào khả năng của các thanh niên Việt 
Nam, tôi tin chắc rằng hầu hết các sinh viên sau khi 
tốt nghiệp ngành Vật lý đều có thể tìm được công việc 
phù hợp với hoài bão của mình.

Xin cảm ơn TS!

Bắt đầu từ năm học 2009-2010, Khoa Vật lí 
thực hiện chương trình đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế ngành Vật lí. Năm đầu tiên sinh viên 
tập trung học tiếng Anh và một số môn bằng 
tiếng Việt.

Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên học chủ yếu 
bằng tiếng Anh. Giảng viên là các giáo sư 
của Đại học Brown, Hoa Kì (một trong những 
trường hàng đầu trên thế giới) giảng dạy bên 
cạnh các giáo sư nổi tiếng của Việt Nam.

Nội dung chương trình tương đương với 
chương trình của Khoa Vật lí trường ĐH Brown 
được các Giáo sư Mỹ và Giáo sư Việt Nam thiết 
kế. Nếu tốt nghiệp loại giỏi sinh viên có thể 
được chuyển tiếp sang học ở Đại học Brown 
hoặc các trường đại học khác ở nước ngoài.
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