
32 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 33                 Số 361 - 2022

2022

- Thưa GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Quyết 
định 4033 có ý nghĩa thế nào đối với 
ĐHQGHN nói chung và các đơn vị đào tạo 
trong ĐHQGHN nói riêng?

Nhận thức được vai trò của việc định hướng 
ngành nghề đào tạo, từ năm 2014, ĐHQGHN 
đã xây dựng và ban hành Quy hoạch ngành, 
chuyên ngành đào tạo giai đoạn 2014 - 2020. 
Để tiếp tục định hướng cho 5 năm tiếp theo, 
Giám đốc ĐHQGHN đã kí Quyết định số 4033 
ban hành Danh mục ngành, chuyên ngành 
đào tạo được quy hoạch cho giai đoạn 2021 – 
2025.

Quyết định 4033 ra đời không chỉ nhằm thực 
hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHQG và 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên về việc 
"Giám đốc ĐHQG có trách nhiệm phê duyệt kế 
hoạch phát triển ngành, chuyên ngành đào 
tạo trong phạm vi toàn ĐHQG" mà còn bởi 
chính động lực phát triển của ĐHQGHN và các 
đơn vị đào tạo.

Việc quy hoạch ngành, chuyên ngành đào 
tạo giúp giảm tối đa sự chồng chéo, trùng lặp 
giữa các ngành đào tạo trong ĐHQGHN, tránh 
nguy cơ đầu tư dàn trải, sử dụng không hiệu 
quả các nguồn lực đào tạo trong ĐHQGHN; 
Tạo sự liên thông trong cùng đơn vị và giữa 
các đơn vị trong ĐHQGHN nhằm phát huy sức 
mạnh của từng đơn vị và sức mạnh tổng hợp 
của ĐHQGHN;

Việc quy hoạch này cũng giúp ĐHQGHN tìm 
tòi, phát triển các ngành, chuyên ngành đào 

QUY HOẠCH NGÀNH, 
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

ĐỊNH HƯỚNG CHO 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐHQGHN

NGÀY 9/12/2021, GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
(ĐHQGHN) ĐÃ KÍ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4033/QĐ-ĐHQGHN VỀ VIỆC BAN 
HÀNH DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC QUY 
HOẠCH CHO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA ĐHQGHN (SAU ĐÂY GỌI 
LÀ QUYẾT ĐỊNH 4033).

BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC PHỎNG VẤN GS.TSKH NGUYỄN 
ĐÌNH ĐỨC, TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO, ĐHQGHN.

MINH TRANG



32 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 33                 Số 361 - 2022

2022

tạo thí điểm, độc đáo, tiên phong mang thương hiệu của 
ĐHQGHN.

Đối với ĐHQGHN nói chung và các đơn vị đào tạo nói riêng, 
quá trình xây dựng, phê duyệt quy hoạch ngành, chuyên 
ngành đào tạo là cơ hội để các đơn vị rà soát, xác định rõ 
chiến lược, kế hoạch, lộ trình phát triển các ngành nghề 
đào tạo cho từng giai đoạn, từ đó chủ động, có định hướng 
đầu tư, phát triển nguồn lực về con người, tài chính, cơ sở 
vật chất, hợp tác quốc tế và các điều kiện đảm bảo chất 
lượng tương ứng.

Như vậy, quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo thực 
chất là định hướng cho sự phát triển của các đơn vị và 
ĐHQGHN trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch này, với số chương trình hiện có và số 
chương trình được quy hoạch, đến năm 2025, ĐHQGHN sẽ 
có tổng 572 chương trình đào tạo các loại, trong đó có 192 
chương trình đại học, 225 chương trình đào tạo thạc sỹ và 
155 chương trình đào tạo tiến sỹ.

- Thưa GS, danh mục quy hoạch này có bao nhiêu ngành 
mới, bao nhiêu ngành thí điểm? Xin ông cho biết các con 
số cụ thể của từng bậc đào tạo ra sao?

So với các chương trình đang đào tạo hiện tại, danh mục 
này có thêm rất nhiều ngành mới. Trong đó bậc đại học có 
67 ngành được quy hoạch, bậc thạc sỹ có 118 ngành và bậc 
tiến sỹ có 55 ngành.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Đặc biệt, có 58 ngành đào tạo thí điểm bậc 
đại học, 102 ngành thí điểm bậc thạc sỹ và 43 
ngành thí điểm bậc tiến sỹ. Những ngành thí 
điểm là những ngành chưa có tên trong danh 
mục các ngành, chuyên ngành đào tạo mà Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và đã được 
đánh mã số. Những ngành thí điểm này là "đặc 
sản" trong đào tạo của ĐHQGHN.

Trong những giai đoạn trước, nhiều ngành thí 
điểm sau đó đã được đưa vào danh mục của 
Nhà nước và triển khai đào tạo trong toàn 
quốc, được khẳng định và đánh giá cao như 
thạc sĩ và tiến sĩ Đo lường đánh giá trong giáo 
dục, kỹ sư Công nghệ  - Kỹ thuật xây dựng - 
Giao thông, kỹ sư Tự động hóa và Tin học, Công 
nghệ Hàng không - Vũ trụ; cử nhân Khoa học 
dữ liệu, kỹ sư Năng lượng, Vật liệu và Linh kiện 
nano, An ninh phi truyền thống, Biến đổi khí 
hậu... Những ngành và chuyên ngành thí điểm 
là kết quả của hoạt động nghiên cứu và hội 
nhập quốc tế, thể hiện sự tiên phong dẫn dắt 
trong hệ thống giáo dục đại học của ĐHQGHN.  

- Có ngành nào sẽ "biến mất" trong khoảng 
từ nay đến 2025, thưa GS?

Mỗi ngành, chuyên ngành ra đời đều có vai trò, 
chức năng nhất định đối với sự phát triển biện 

Quyết định 4033 ra đời không chỉ 
nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ 
tướng Chính phủ tại Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của ĐHQG và 
các cơ sở giáo dục đại học thành 
viên về việc "Giám đốc ĐHQG có 
trách nhiệm phê duyệt kế hoạch 
phát triển ngành, chuyên ngành 
đào tạo trong phạm vi toàn ĐHQG" 
mà còn bởi chính động lực phát 
triển của ĐHQGHN và các đơn vị 
đào tạo.
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chứng của kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn tới, cho đến 
năm 2025, có lẽ chưa có ngành nào thực sự “biến mất”. 
Song, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công 
nghệ, của trí tuệ nhân tạo, của cách mạng công nghiệp 
4.0, cùng với đó là sự thay đổi, gia tăng về cả yêu cầu 
và nhu cầu của con người, nhiều ngành khoa học ngày 
càng có tính liên ngành và xuyên ngành, thậm chí có sự 
xóa nhòa ranh giới của một số ngành,  kèm theo là nhiều 
chương trình đào tạo phải có sự đổi mới linh hoạt: có thể 
là sự đan cài vào nhau, có thể là sự chuyển hóa, có thể là 
sự phân chia, cũng có thể có thể là sự tích hợp.

Sự "ứng biến" này, cũng như sự trưởng thành của các 
nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHQGHN là cơ hội và là nền 
tảng cho sự ra đời các chương trình đào tạo mới mang 
tính liên ngành, liên lĩnh vực. Từ đó kéo theo sự tái cấu 
trúc của các đơn vị và sự phát triển về đội ngũ và tiềm 
lực KHCN của ĐHQGHN trong thời gian tới.

Một số ngành/chuyên ngành đào tạo sẽ sớm xuất hiện 
trong thời gian tới ở ĐHQGHN như: Trí tuệ nhân tạo, Quản 
trị công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Quản trị năng lượng 
và Phát triển bền vững, Logistic, Thiết kế công nghiệp 
và Đa phương tiện, Quản lí đô thị và công trình (thông 
minh), Công nghệ tài chính và kinh doanh kĩ thuật số,… 
Các ngành kỹ thuật - công nghệ, các ngành liên quan 
đến nhu cầu nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 
chiếm tỷ trọng khá lớn trong các ngành mới được quy 

hoạch của ĐHQGHN trong thời gian tới.

- Ngành đào tạo được liên tưởng đến 
nghề nghiệp của sinh viên khi tốt nghiệp, 
vì thế có dự báo gì về ngành, nghề trong 
thời gian sắp tới không thưa GS?

Trước đây, ngành đào tạo gắn chặt với 
nghề nghiệp của sinh viên khi tốt nghiệp, 
mỗi ngành ứng với một/một vài nghề. 
Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão 
của khoa học công nghệ và yêu cầu của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, rất 
nhiều thay đổi lớn đã được dự đoán trong 
cách sống và cách làm việc của con người. 
Giáo dục STEM, khả năng thích ứng và hội 
nhập, tầm nhìn, đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp, gắn với phát triển bền vững, cùng 
với ngoại ngữ và kỹ năng mềm là những 
chìa khóa quan trọng cho sự thành công 
của mỗi cá nhân cũng như đánh giá thành 
công của giáo dục đại học.

Mô hình phát triển của trường đại học cũng 
có sự thay đổi, trước đây hay nói đến đại 
học nghiên cứu tiên tiến, ngày nay không 
chỉ có thể, mà nghiên cứu - đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột trong 
cấu thành của một trường đại học trong kỷ 
nguyên CMCN 4.0. 

Vì vậy, thời gian tới, sẽ có sự thay đổi không 
chỉ về danh mục các ngành nghề, mà kéo 
theo là thay đổi cấu trúc chương trình, hình 
thức tổ chức quản lý đào tạo, cũng như 
nền tảng kiến thức, kỹ năng, chuẩn đầu ra, 
đương nhiên kéo theo cả sự đổi mới căn 
bản và toàn diện nội dung và phương thức 
tuyển sinh đầu vào, và từ đó cũng mang 
đến rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và tương 
lai cho người học, và cả cơ hội cho các cơ sở 
giáo dục đại học.

Vậy nên, theo tôi triết lí giáo dục STEM và 
khai phóng có lẽ sẽ là triết lí phù hợp cho 
nền giáo dục trong thời gian tới. Theo đó, 
người học không chỉ được trang bị kiến 
thức chuyên sâu của một ngành mà còn 
được tiếp nhận thêm kiến thức liên ngành, 
những kỹ năng để thích ứng với nhiều môi 
trường công việc khác nhau, có cơ hội làm 
việc trong môi trường hội nhập toàn cầu.
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Với xu hướng này, các chương trình đào tạo liên ngành, 
liên lĩnh vực có lẽ sẽ là lựa chọn của nhiều người học. Bên 
cạnh đó, các ngành về kĩ thuật, công nghệ cũng sẽ phát 
triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 
của cuộc CMCN 4.0.

Danh mục quy hoạch ngành, chuyên ngành của ĐHQGHN 
giai đoạn 2021-2025 đã đón đầu và thể hiện rõ nét xu 
hướng nói trên. Nếu cộng cả các ngành, chuyên ngành 
mang tính liên ngành và các ngành, chuyên ngành thuộc 
khối ngành kĩ thuật - công nghệ thì nhóm này chiếm đến 
khoảng 60% danh mục.

ĐHQGHN từ một đại học được biết đến như chỉ mạnh về 
khoa học cơ bản, đã chuyển mình mạnh mẽ và trên cơ sở 
thế mạnh về khoa học cơ bản mà các ngành kỹ thuật – 
công nghệ của ĐHQGHN đi sau mà về trước, như ngành 
khoa học máy tính và cơ kỹ thuật của ĐHQGHN đã sánh 
vai với toán học và vật lý, có tên trong bảng xếp hạng 500-
600 trong bảng xếp hạng QS.

Mới đây, tháng 10/2021, hai lĩnh vực Khoa học máy tính 
(Computer science) và Kỹ thuật công nghệ (Engineering) 
của ĐHQGHN đã được xếp hạng 601-800 trong bảng xếp 
hạng danh giá THE WUR của thế giới. Năm 2021, số bài 
báo công bố quốc tế trong lĩnh vực Engineering cũng 
nhiều nhất trong các lĩnh vực và chiếm hơn 10% công bố 
quốc tế ISI/Scopus của ĐHQGHN.

- Quy hoạch 4033 này có ý nghĩa thế nào đối với 
xã hội nói chung và với người học tương lai của 
ĐHQGHN nói riêng, thưa GS?

Việc quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo 
không chỉ có ý nghĩa đối với ĐHQGHN và các đơn 
vị thành viên, trực thuộc mà còn có ý nghĩa đối với 
xã hội nói chung và với người học tương lai của 
ĐHQGHN nói riêng.

Với bản đồ quy hoạch này, Chính phủ cũng như 
các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có thêm thông 
tin cho công tác quản lí, điều hành và định hướng 
phát triển cho hoạt động đào tạo cũng như nghiên 
cứu của cả nước, góp phần vào việc xây dựng và 
định hướng cho cả chiến lược giáo dục đại học và 
chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của 
nước nhà.

Đối với người học tiềm năng, đây là bức tranh tổng 
thể để người học nắm được cơ cấu ngành nghề của 
ĐHQGHN trong cả giai đoạn 5 năm tới, từ đó lựa 
chọn ngành học phù hợp nhất cho bản thân trong 
tương lai.

Trân trọng cảm ơn GS về cuộc trao đổi vừa qua.

TRAO ĐỔI


