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LỜI NÓI ĐẦU 

Những năm qua, theo chủ trường của Trường ĐH Ngoại thương, Cơ sở II đã rất 

quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo nước ngoài với nhiều phương thức 

linh hoạt và đa dạng để tạo thuận lợi nhất cho người học.  

Nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ giữa các chuyên gia, giảng viên và các doanh 

nghiệp về các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo các chương trình đào 

tạo quốc tế, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học cấp 

Trường với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình Đào 

tạo Quốc tế tại Cơ sở II”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2021 tại Cơ sở 

II tại TP. HCM.  

Bài viết trong Kỷ yếu của hội thảo đã được biên tập theo các chủ đề sau: 

- Liên kết đào tạo quốc tế: cơ hội, thách thức và triển vọng 

- Mô hình liên kết đào tạo quốc tế  

- Thực trạng hoạt động liên kết đào tạo quốc tế 

- Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

- Giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

Ban thư ký và ban biên tập hội thảo hy vọng các bài viết trong kỷ yếu này sẽ 

đưa ra nhiều giải pháp hữu ích để góp phần vào sự phát triển của hoạt động quản lý 

và đào tạo các chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II nói riêng và của các cơ sở 

giáo dục đào tạo khác nói chung.  

Các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân của các 

tác giả, không phải là quan điểm, ý kiến của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. 

Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình 

Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II” xuất bản tại link sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ukkbz2fHr9OQn5Xp2aeY0F9RLwK

MFm4t?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ukkbz2fHr9OQn5Xp2aeY0F9RLwKMFm4t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ukkbz2fHr9OQn5Xp2aeY0F9RLwKMFm4t?usp=sharing
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LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM: THÁCH THỨC VÀ 

KHUYẾN NGHỊ 

TRANSNATIONAL JOINT PROGRAMS IN VIETNAM: 

CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS 

ThS Nguyễn Thanh Dương – Bộ môn Tiếng Anh 

 

TÓM TẮT 

Trong số các phương thức giáo dục trong thời đại toàn cầu hóa, các nước đang 

phát triển đang nổi lên với sự thể hiện đa dạng của các chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế (LKĐTQT). Bài báo này nghiên cứu hoạt động LKĐTQT ở Việt Nam như 

một nghiên cứu điển hình về liên kết giáo dục đại học xuyên quốc gia, qua đó tác giả 

phản ánh một cách nghiêm túc về sự phát triển gần đây của các chương trình 

LKĐTQT ở Việt Nam liên quan đến các vấn đề về đảm bảo chất lượng, ra quyết định, 

lựa chọn đối tác và chương trình giảng dạy. Các giải pháp tương ứng sau đó được 

khuyến nghị có tham chiếu đến các khuôn khổ thực hành hiệu quả đã nói ở trên. Bài 

báo này đưa ra những quan điểm lý thuyết và thực tiễn về các chương trình LKĐTQT 

để nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học. Nó cũng hy vọng sẽ 

đóng góp vào một quan điểm đa nguyên hơn đối với lĩnh vực nghiên cứu hiện nay. 

Từ khoá: liên kết đào tạo quốc tế, chất lượng, thách thức 

Abstract 

Among educational practices in the era of globalization, developing countries 

are emerging with diverse international joint programs. This article investigates the 

operations of transnational joint programs in Vietnam as a case study of trans-national 

higher education, through which the author critically reflects on recent development 

of joint programs in Vietnam pertaining to major quality assurance, decision making, 

partner selection and curriculum issues. Corresponding solutions are then 

recommended with reference to aforementioned frameworks of effective practices. 

This paper offers both theoretical and practical views of transnational joint programs 
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to inform key stakeholders in the enhancement of international collaboration in higher 

education. It also hopes to contribute to a more pluralistic perspective of this 

international practice to the current research field. 

Key words: transnational joint programs, quality, challenges 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với tinh thần kinh tế của thời đại toàn cầu hóa, việc công nhận vai trò của 

giáo dục như một ngành tạo ra doanh thu và một ngành dịch vụ quan trọng đang ngày 

càng gia tăng. Sự gia tăng khả năng di chuyển của sinh viên đến các nước xuất khẩu 

giáo dục, sự di chuyển của chương trình đến các cơ sở đối tác địa phương và sự di 

chuyển của tổ chức tại các cơ sở ở nước ngoài là những đặc điểm quan trọng của quá 

trình thương mại hóa liên quan. Gần đây, dòng chảy toàn cầu này đã được thúc đẩy 

bởi các sáng kiến liên chính phủ như Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ 

(GATS) của Tổ chức Thương mại Thế giới, thúc đẩy thị trường toàn cầu rộng mở 

trong lĩnh vực giáo dục (Chen, 2015; Varghese, 2011; Ziguras & McBurnie, 2015). 

Trong hầu hết các trường hợp, quan hệ đối tác giáo dục đại học xuyên quốc gia 

nói chung và LKĐTQT bậc đại học nói riêng được đặc trưng bằng sự phân định rõ 

ràng giữa đối tác xuất khẩu và nước nhập khẩu với các quốc gia “nhập khẩu chương 

trình” là các quốc gia đang phát triển và các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại các 

quốc gia phát triển. Các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm cả các trường đại học 

hàng đầu và các tổ chức được xếp hạng thấp hơn và những người quan tâm đến thị 

phần lớn nhất của thị trường là những người sẵn sàng theo đuổi các bằng cấp nước 

ngoài bằng bất kỳ giá nào (Alam, Alam, Chowdhurya & Steinera, 2013; Altbach & 

Knight, 2007; Chen, 2015; Youssef, 2014; Ziguras & McBurnie, 2015). Điều có thể 

dẫn đến sự phát triển ồ ạt của các chương trình LKĐTQT, trở thành một tình trạng 

gây tranh cãi là sự ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp và bình đẳng xã hội do thương 

mại hóa và tư nhân hóa đến mức cực đoan (Altbach, 2000; Altbach & Knight, 2007; 

Phan, 2017; Shin & Harman, 2009; Youssef, 2014; Ziguras, 2003). 

Các vấn đề về chất lượng của LKĐTQT được thảo luận ngày càng nhiều ở các 

quốc gia nhập khẩu chương trình, bao gồm Trung Quốc (Huang, 2009; Wilkins & 
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Huisman, 2012; Yang, 2008), Hàn Quốc và Nhật Bản (Huang 2010), Singapore và 

Hong Kong (Daquila, 2013; Garret & Verbik, 2003; Li, 2010; Ziguras & Gribble, 

2015) và Malaysia (Lim, 2011; Welch, 2011; Ziguras, 2003). Như đã được đề cập 

trong các tài liệu hiện hành, việc xây dựng hoạt động của các chương trình LKĐTQT 

bậc đại học ở Việt Nam còn hạn chế so với sự phát triển chưa từng có của các chương 

trình chung và sự phức tạp của các vấn đề liên quan. 

Bài báo này nhằm thảo luận về hoạt động của các chương trình LKDTQT chung 

ở Việt Nam như một nghiên cứu điển hình về liên kết giáo dục đại học. Bài báo xem 

xét các xu hướng, chương trình quốc tế và khuôn khổ mô hình cung cấp các dịch vụ 

liên kết trong giáo dục. Dựa trên kinh nghiệm chuyên môn với tư cách là người trực 

tiếp tham gia triển khai các chương trình LKĐTQT, tác giả phản ánh một cách nghiêm 

túc về sự phát triển gần đây của các chương trình LKĐTQT ở Việt Nam liên quan 

đến các vấn đề về đảm bảo chất lượng, ra quyết định, lựa chọn đối tác và chương 

trình giảng dạy. Các giải pháp tương ứng sau đó được khuyến nghị có tham chiếu đến 

các khuôn khổ thực hành hiệu quả đã nói ở trên. 

2. NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI LKĐTQT TẠI VIỆT NAM 

2.1 Tổng quan 

Kể từ giai đoạn Đổi mới vào giữa những năm 1980, chính sách mở cửa và nền 

kinh tế theo định hướng tự do thông thoáng của Việt Nam đã mở đường cho sự nở rộ 

của quá trình quốc tế hóa và tư nhân hóa trong lĩnh vực giáo dục đại học với bằng 

chứng là sự xuất hiện ồ ạt của các chương trình LKĐTQT trên toàn quốc. Các chương 

trình liên kết đào tạo ở Việt Nam thường được đặc trưng với cách tiếp cận “định 

hướng nhập khẩu” trong việc áp dụng các chương trình và tiêu chuẩn phương Tây 

“trọn gói” vì các nhiệm vụ như quản lý chương trình giảng dạy, theo dõi kết quả học 

tập và cấp bằng do các đối tác nước ngoài đảm nhận trong khi các cơ sở trong nước 

phụ trách về cơ sở hạ tầng, nhiệm vụ tuyển sinh và quản trị (Lê, 2016; Phan, 2017). 

Thực tiễn LKĐTQT của Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng về hình thức, đối tác, 

ngành học, chương trình giảng dạy và các loại phí. Các đối tác cung cấp các phương 

thức liên kết khác nhau với sinh viên đăng ký học toàn thời gian tại Việt Nam hoặc 

thực hiện một phần các khóa học ở nước ngoài. Các lớp do giảng viên nước ngoài 

hướng dẫn toàn bộ hoặc một phần và với các hệ thống điểm tín dụng khác nhau dẫn 
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đến các loại phí dao động từ 1.000 đến 7.000 đô la một năm. Danh sách các chương 

trình liên kết đào tạo giữa một trường đại học Việt Nam với một đối tác nước ngoài 

không còn giới hạn trong một số nhà cung cấp của Mỹ hoặc Úc. Thay vào đó, nó đã 

được mở rộng lên con số hàng trăm (Le, 2016) với 436 chương trình hợp tác được 

cấp phép vào năm 2016 và hiện đang mở rộng để bao gồm nhiều tổ chức châu Á hoặc 

châu Âu lân cận (Chen, 2015). 

Giống như hầu hết các quốc gia tiếp nhận, LKĐTQT ở Việt Nam được coi là 

nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là 

thành phần thiết yếu của hệ thống giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và 

chính quyền địa phương quản lý. Việc đưa ra các chương trình chung nhằm ngăn 

chặn tình trạng chảy máu chất xám và dòng chảy tiền tệ, đồng thời góp phần tạo ra 

nguồn nhân lực chất lượng cho quốc gia và cung cấp các con đường tắt đạt tiêu chuẩn 

quốc tế cho các tổ chức, học giả và người học (Dang, 2011; Le, 2016; Nguyen, 

Vickers, Ly & Tran, 2016). Hiện nay, với tư cách là thành viên WTO và GATS, Việt 

Nam đã cho phép áp dụng tất cả bốn phương thức dịch vụ quốc tế của GATS trong 

lĩnh vực giáo dục và xây dựng khung pháp lý cơ bản cho cả dịch vụ giáo dục phi lợi 

nhuận và vì lợi nhuận. Vì vậy, dù không được tự do hóa như Hoa Kỳ, Hong Kong 

hay New Zealand, nhưng so với các nước chưa chính thức gia nhập GATS, Việt Nam 

đã thực sự đặt một chân vào đấu trường thương mại tự do LKĐTQT. 

Tuy nhiên, khi việc mở rộng quy mô và số lượng các chương trình chung chủ 

yếu dựa vào thu nhập, thì một số khía cạnh chất lượng nhất định đã bị tổn hại, gây ra 

lo ngại giữa các bên liên quan. Phản ánh tiếp theo về quy định của Việt Nam đối với 

các chương trình chung so với các hướng dẫn và mô hình thực hành cho việc cung 

cấp các chương trình LKĐTQT cho thấy một số điểm không chắc chắn về hiệu quả. 

2.2 Chương trình LKĐQT và vấn đề ra quyết định 

Trong thực tiễn LKĐTQT của Việt Nam tồn tại một tình huống khó xử trong 

quá trình ra quyết định. Do sự tập trung quyền lực trong một số cơ quan chính phủ, 

quyền ra quyết định chủ yếu thuộc về các tổ chức hàng đầu, làm mất đi các cơ chế 

khuyến khích đổi mới. Mặc dù trong một số sáng kiến cải cách từ những năm 1990, 

Bộ GD & ĐT đã nêu rõ trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học, nhiều 
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hoạt động từ các sáng kiến phát triển, ngân sách, tuyển dụng nhân viên, mở các khóa 

học, chương trình giảng dạy đến chỉ tiêu tuyển sinh vẫn phụ thuộc vào cơ chế phân 

bổ của Bộ GD & ĐT. Theo Le (2011), các thể chế Việt Nam được phân theo thứ bậc 

thành bốn cấp, đặc trưng là một số rất nhỏ được hưởng quyền tự chủ trong việc ra 

quyết định và phần còn lại có nhiều cấp kiểm soát. Theo đó, hợp tác với các nhà cung 

cấp nước ngoài chỉ được coi là hợp pháp với điều kiện được Bộ GD & ĐT hoặc ba 

trường đại học khu vực chấp thuận. Ngay cả với chính sách của Bộ GD & ĐT về việc 

thành lập các cơ sở mới với các đối tác quốc tế, “các cơ quan giáo dục Việt Nam vẫn 

giữ quan điểm “lấy nhà nước làm trung tâm” đối với giáo dục đại học, trong đó chính 

phủ, chứ không phải cơ sở, là đối tác chính" (Vallely & Wilkinson, 2008, tr. 5). Trong 

bối cảnh mà hầu hết các chương trình hợp tác LKĐTQT là với các hệ thống giáo dục 

phi tập trung cao độ (Vallely & Wilkinson, 2008), việc vận hành các chương trình 

chung ở Việt Nam có thể là một thách thức vì cần có sự phê duyệt và công nhận của 

chính phủ ở hầu hết các giai đoạn thực hiện. 

2.3 Lỗ hổng trong đảm bảo chất lượng 

Đối với các chương trình LKĐTQT có ít hạn chế và rào cản hơn liên quan đến 

sự di chuyển trong học thuật, trọng tâm của các cơ quan quản lý hướng nhiều hơn đến 

quy định của các nhà cung cấp xuyên quốc gia, để đảm bảo chất lượng được duy trì 

một cách minh bạch trên toàn hệ thống (Ziguras & McBurnie, 2015). Tuy nhiên, đây 

sẽ là khía cạnh khó khăn nhất trong việc giám sát và điều chỉnh các chương trình 

chung. Ngay cả khi các tổ chức chủ trì đang hướng tới sự hợp tác nghiêm túc và lâu 

dài với các nhà cung cấp nước ngoài, khả năng đánh giá chất lượng của đối tác hoặc 

chương trình đòi hỏi kinh nghiệm chuyên sâu về LKĐTQT là rất thấp đối với các đơn 

vị liên kết đào tạo trong nước. 

Đối với các cơ sở đã được cấp phép hoạt động các chương trình LKĐTQT, có 

xu hướng vượt quá số lượng khóa học và số lượng sinh viên được phép nhập học. 

Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GD & ĐT giao cho các cơ sở dựa trên một số 

tiêu chí nhất định, nhưng thực tế tuyển sinh có thể vượt quá chỉ tiêu hàng trăm học 

sinh. Trong một số trường hợp, số lượng đăng ký vào các chương trình LKĐTQT 

chiếm 20% tổng số lượng tuyển sinh của các trường đại học trong nước trong một 

năm học (Thanh, 2010a). Việc mở hàng loạt các khóa học bên cạnh những khóa học 
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đã được phê duyệt gây áp lực lớn hơn về học thuật và cơ sở vật chất, đặc biệt là khi 

các chương trình LKĐTQT yêu cầu ưu tiên phân bổ nhân viên có trình độ và nguồn 

lực học tập. 

Tiếp theo, một khuôn khổ đảm bảo chất lượng chính thức và độc lập do chính 

phủ hoặc các trường đại học thiết lập để đánh giá và đánh giá thường xuyên các 

chương trình đang thực hiện chưa có ở Việt Nam. Điều này một lần nữa được cho là 

do sự phụ thuộc của các thể chế vào quyền lực hành chính cấp trên và trong khi đó 

lại phủ nhận các cơ hội và khả năng tự đánh giá hoặc đánh giá của các cơ quan đối 

tác. Việc không có đảm bảo chất lượng nội bộ cũng thu hút các nhà cung cấp không 

đủ điều kiện đạt được sự công nhận từ “các nhà máy kiểm định” (Altbach & Knight, 

2007; Thanh Niên News, 2017) tham gia vào thị trường LKĐTQT của Việt Nam. 

Nhiều khóa học liên kết sau đó được tiến hành theo cách thức thiếu các thủ tục minh 

bạch và sinh viên không được cung cấp thông tin chính xác để đưa ra lựa chọn sáng 

suốt. Các cam kết thường được quảng cáo từ các nhà cung cấp là sinh viên có thể 

nhận được bằng cấp được quốc tế công nhận với tiêu chuẩn tương tự như ở chi nhánh 

trong nước. Ngược lại, sinh viên có thể nhận được chứng chỉ chất lượng thấp không 

hợp lệ ở Việt Nam hoặc ở quốc gia của đối tác. 

2.4 Lựa chọn đối tác: hy sinh lợi ích lâu dài 

Mặc dù chính sách mở cửa của Việt Nam và tư cách thành viên GATS đã khiến 

Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn cho LKĐTQT, nhưng trong hầu hết các 

trường hợp, các nhà cung cấp nước ngoài quyết định lựa chọn Việt Nam làm quốc 

gia tiếp nhận. Trong cuộc thanh tra toàn diện 118 chương trình liên kết giữa 94 nhà 

cung cấp nước ngoài và 18 trường đại học tại Việt Nam năm 2013, Thanh tra Chính 

phủ đã báo cáo hàng chục trường hợp sai phạm (Thanh, 2015) và con số này vẫn chưa 

ngừng tăng lên mức đáng lo ngại. Các cơ sở giáo dục địa phương chịu áp lực của Bộ 

GD & ĐT trong việc thiết lập mối quan hệ đào tạo với một nhà cung cấp được công 

nhận, tuy nhiên bản thân thuật ngữ “công nhận” không phải lúc nào cũng được đánh 

đồng với uy tín hoặc danh tiếng của nhà xuất khẩu. 

Hợp tác với một trường đại học danh tiếng đòi hỏi chi phí cao và đáp ứng các 

nhu cầu khắt khe khác vốn đã không khuyến khích cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực 
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của Việt Nam. Để chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường, nhiều tổ chức và nhà cung 

cấp nước ngoài không được cấp phép hoặc không được ủy quyền tham gia vào các 

chương trình hợp tác liên kết đào tạo vẫn đang mời gọi các trường học. Các hoạt động 

này triển khai theo hình thức phía Việt Nam lo quảng cáo tuyển sinh và tổ chức các 

hoạt động đào tạo, trong khi đối tác xuất khẩu giáo trình trọn gói và cấp bằng. Điều 

đáng lo ngại là các đơn vị trong nước thường là các nhà điều hành tư nhân, không 

đáng tin cậy và dễ bị sụp đổ tài chính (Ziguras & McBurnie, 2015), chẳng hạn như 

các công ty tư vấn du học, các trường ngoại ngữ hoặc các tổ chức xã hội nằm ngoài 

tầm kiểm soát của Bộ GD & ĐT thường không báo cáo các chương trình. họ đang 

chạy hoặc sử dụng chứng chỉ không hợp lệ để thu hút nhiều sinh viên hơn (Thanh, 

2015). Bên cạnh việc lãng phí nguồn lực và đầu tư của sinh viên để đổi lấy một số 

bằng cấp không được công nhận, các chương trình này đang làm hỏng con đường 

hướng tới giáo dục chất lượng của cả nước. 

Dù đang hướng tới loại đối tác nào thì một thông điệp cần được nhấn mạnh là 

lợi ích ngắn hạn có thể hy sinh sự phát triển bền vững và lành mạnh của LKĐTQT. 

Nhiều khóa học chỉ tập trung vào nhu cầu thị trường hiện tại, chẳng hạn như tiếp thị, 

quản lý và lập trình máy tính (Vallely & Wilkinson, 2008), đang hy sinh lợi ích của 

sinh viên tốt nghiệp do thích nghi kém với bối cảnh xã hội, văn hóa và kinh tế ở Việt 

Nam, và bằng cách làm suy yếu khả năng tuyển dụng và các lựa chọn học tập trong 

tương lai để tạo sự thuận tiện cho các nhà cung cấp dịch vụ (Ziguras & McBurnie, 

2015). Ngoài ra, cả quốc gia và các tổ chức liên kết đào tạo trong nước có khả năng 

phải đối mặt với tổn hại về danh tiếng và có nguy cơ mất các đối tác có giá trị hơn 

(Vallely & Wilkinson, 2008; Ziguras & McBurnie, 2015). 

2.5 Chiến lược giảng dạy – học tập: Toàn cầu hoá hay địa phương hoá? 

Cùng với việc mở rộng LKĐTQT là mối quan tâm ngày càng tăng liên quan đến 

tính phù hợp của nội dung chương trình được nhập khẩu và phương pháp sư phạm 

trong bối cảnh cụ thể của các quốc gia nhập khẩu chương trình. Về nguyên tắc, các 

dịch vụ giáo dục đạt được kết quả cuối cùng khi tài liệu và tài nguyên học tập được 

điều chỉnh về mặt văn hóa cho phù hợp với quốc gia nơi các khóa học được cung cấp. 

Mặc dù nhiều chương trình LKĐTQT ở Việt Nam cung cấp các thông lệ phù 
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hợp trong việc dạy và học nhưng vẫn còn tồn tại một số khóa học chất lượng thấp 

(Phan, 2017; Welch, 2012) như không đủ cố vấn khóa học và phân phối chương trình 

không phù hợp trong một nền văn hóa học tập vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hoá 

Nho giáo. Khi có sự không phù hợp giữa nội dung, phương pháp sư phạm và kỳ vọng, 

các chương trình LKĐTQT có thể không cho phép sinh viên xác định đầy đủ nhu cầu 

thực sự hoặc thiết lập các mục tiêu chương trình cho phù hợp (Alam và cộng sự, 2013; 

Knight, 2014; Yang, 2008). Như lập luận của Ziguras và Fazal (2001), sinh viên được 

hưởng lợi từ các chương trình giảng dạy toàn cầu hóa khi họ chia sẻ kinh nghiệm giáo 

dục tương tự với các bạn trên toàn thế giới, nhưng nguy cơ “trừu tượng hóa” các 

chương trình giảng dạy khỏi bối cảnh thực tế xuất hiện và đe dọa tách người học ra 

khỏi nguồn gốc văn hóa của họ (Altbach & Knight, 2007; Knight, 2014; Sovic, 2012). 

Vì các tổ chức xuất khẩu giáo dục cố gắng áp đặt các tiêu chuẩn thống nhất mà không 

tham chiếu đến đặc điểm địa phương, cách tiếp cận như vậy đối với việc dạy và học 

có thể khắc sâu ý tưởng về kiến thức thực chỉ được sản sinh bởi các xã hội phương 

Tây (Sovic, 2012; Sovic & Blythman, 2012; Yang, 2008) và dẫn đến xung đột về bản 

sắc xung quanh khái niệm “chủ nghĩa địa phương” (Nativism) trong đội ngũ giảng 

viên Việt Nam (Phan, 2017). 

3. KHUYẾN NGHỊ  

Việc thúc đẩy LKĐTQT như một mặt hàng có thể trao đổi là kết quả tất yếu của 

toàn cầu hóa, tuy nhiên sự phát triển LKĐTQT chỉ nên mang lại lợi ích bền vững với 

điều kiện phù hợp, công bằng và chất lượng (Knight, 2006, 2014). Đã trải qua những 

tác động tiêu cực của việc thương mại hóa giáo dục đối với các bên liên quan và hệ 

thống giáo dục nói chung, Việt Nam cần có những biện pháp khắc phục quyết liệt 

trong thực hành LKĐTQT, bắt đầu bằng việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Trong 

đánh giá về liên kết giáo dục giữa các thành viên OECD, Vincent-Lanerin và 

Pfotenhauer (như được trích dẫn trong Ziguras & McBurnie 2015, trang 172) có thể 

nhận thấy từ các mô hình hiệu quả một hệ thống đăng ký, cấp phép, đảm bảo chất 

lượng, công nhận và tư vấn “toàn diện, công bằng và minh bạch” cho các hoạt động 

LKĐTQT. Như Vallely và Wilkinson (2008) đã nhấn mạnh, Việt Nam cần lưu ý rằng 

các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục có chất lượng sẽ không thoả hiệp để làm ảnh hưởng 

đến các tiêu chuẩn của họ, cũng không tham gia đơn thuần với tư cách là nhà đầu tư, 
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có nghĩa là chính phủ phải sẵn sàng đầu tư vào các khía cạnh này và mang tính tạo 

điều kiện hơn vai trò độc tài đối với việc quản lý LKĐTQT. 

Để khuyến khích sự tự chủ của thể chế, cần thành lập một cơ quan đảm bảo chất 

lượng độc lập ở cấp chính phủ và nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng của các nhà 

quản lý thể chế. Việt Nam có thể học hỏi từ các ví dụ thành công của Úc, Hồng Kông, 

Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ với các tổ chức đánh giá và các bộ tiêu chuẩn 

nghiêm ngặt nhằm đặt ra những kỳ vọng rõ ràng cho các tổ chức trong và ngoài nước, 

đảm bảo chất lượng cung cấp nhất quán và có thể so sánh được (Lim, 2011; Phạm, 

2010; Phan, 2017; Ziguras & McBurnie, 2015). Theo Youssef (2014), các vấn đề sẽ 

tiếp tục tồn tại trừ khi có “các phương tiện xác định, công bố và đóng cửa hoạt động 

các nhà cung cấp giả mạo và gian lận, cũng như các cơ quan công nhận không có thật 

hỗ trợ họ” (trang 111). Việt Nam thực sự cần có các kênh truyền thông rộng khắp để 

công chúng có thể tiếp cận được danh tính của các khóa học và nhà cung cấp. Cần có 

các biện pháp nghiêm khắc hơn trong việc xử lý các chương trình vi phạm và các nhà 

cung cấp dịch vụ liên kết đào tạo không đủ điều kiện nhằm hạn chế nỗ lực thương 

mại hoá kiến thức của các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục giống như trong trường hợp 

của Ấn Độ khi đóng cửa hàng loạt các nhà cung cấp chất lượng thấp vào năm 2005 

(Pham, 2010). Kinh nghiệm của Châu Âu và Hoa Kỳ trong việc chuẩn hóa các tiêu 

chuẩn chương trình giảng dạy như phương pháp đánh giá, giờ tín chỉ và các tiêu chuẩn 

cấp bằng (Shin & Harman, 2009) cũng có thể là những bài học quý giá cho các quốc 

gia trong việc cải thiện việc thực hiện và quản lý các thủ tục, đồng thời hạn chế rủi ro 

xảy ra các kết quả bất lợi từ việc thương mại hoá kiến thức. 

KẾT LUẬN 

Trong phạm vi của nghiên cứu này, quan điểm về bốn khía cạnh của việc vận 

hành LKĐTQT đã được cung cấp với sự tham chiếu đến bối cảnh cụ thể của Việt 

Nam. Không nghi ngờ gì nữa, LKĐTQT đang mang lại cơ hội mới cho đất nước để 

thực hiện các tiêu chuẩn cao hơn ngoài việc tạo ra thu nhập hậu hĩnh. Tuy nhiên, vấn 

đề chất lượng chắc chắn sẽ đặt ra một tình huống khó xử liên quan đến mức độ các 

quy định và hạn chế có thể được thương lượng để chấp nhận những thay đổi và liên 

doanh mới này (Varghese, 2009) như kinh nghiệm ở các nước đang phát triển khác 
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trong quá trình thương mại hóa mạnh mẽ của LKĐTQT (Phan, 2017; Yang, 2008). 

Với những đặc điểm đã thảo luận, bài báo này cho rằng các cơ chế quản lý hiệu quả, 

đặc biệt liên quan đến đảm bảo chất lượng và ra quyết định, cần được hình thành để 

quản lý và vận hành các chương trình LKĐTQT nhằm mang lại kết quả chất lượng 

và bền vững hơn. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ TOÀN CẦU HÓA CHO SINH 

VIÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

SOLUTIONS TO IMPROVE ENGLISH SKILLS FOR STUDENTS OF 

INTERNATIONAL PROGRAMS IN A GLOBALIZATION 

ENVIRONMENT 

TS Lê Trung Thành – Bộ môn Nghiệp vụ 

                 

TÓM TẮT 

Tiếng Anh hiện nay được xem là ngôn ngữ toàn cầu (Global language hay 

Lingua franca), do đó công tác dạy và học tiếng Anh là bộ phận không thể tách rời 

với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Thứ nhất, tiến trình hội nhập ảnh hưởng 

sâu rộng đến đời sống xã hội trên thế giới và tiếng Anh trở thành phương tiện giao 

tiếp trong mọi lĩnh vực, do đó việc dạy và học tiếng Anh luôn gắn liền với mục tiêu 

và chức năng, phục vụ cho tiến trình đó. Thứ hai, việc dạy và học tiếng Anh nổi lên 

hiện tượng của các biến thể của tiếng Anh (Englishes) và những thách thức khi thực 

hiện chúng. Thứ ba, việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và giảng dạy chuyên 

ngành bằng tiếng Anh là mô hình giáo dục tất yếu ở bậc đại học trong bối cảnh hiện 

nay.  Việc các chương trình đào tạo quốc tế liên kết với các trường đại học ở nước 

ngoài được khuyến khích phát triển ở Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội và đi kèm theo 

là những thách thức về việc nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành của sinh 

viên theo học các chương trình liên kết. 

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành; Tiếng Anh Khoa học; Toàn cầu hóa.  

Abstract 

English is the global language or lingua franca, teaching and learning English, 

thus, are components that can not be isolated from the process of integration and 

globalization. First, the impact of integration on the world society and the status of 

English as a communicative language have stimulated teaching and learning English 

in such a way of serving this process. Second, in teaching and learning English, there 
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is a phenomenon of the diversity of English (Englishes) and challenges. Third, 

teaching English on Academic Purpose (EAP) and teaching subject matters in English 

are the indispensable approaches at tertiary education in the current context. 

International training programs cooperated with foreign universities are encouraged 

in Vietnam and also give more challenges of requirements on the EAP standards.  

Keyword: English for Specific Purposes, English for Academic Purposes, 

Globalization 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Việt Nam đang tích cực hội nhập vào nền kinh tế thế giới trên mọi phương diện, 

vấn đề dạy và học Tiếng Anh trong chương trình giáo dục ở nước ta hiện nay, được 

nhà nước và xã hội rất quan tâm và chú trọng. Nhiều cuộc hội thảo, cải cách đã được 

tổ chức và thực hiện ở các bậc học về những vấn đề như: nội dung chương trình, đổi 

mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng giáo viên, trang thiết 

bị, tài liệu giảng dạy, cải cách phương pháp kiểm tra, đánh giá và công nhận trình độ 

người học theo định hướng Chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa đáp 

ứng được yêu cầu của một xã hội ngày một năng động và thay đổi thường xuyên như 

hiện nay. Do vậy, nhiều vấn đề cần được xem xét một cách cụ thể và chi tiết hơn, 

trong đó có vấn đề dạy và học Tiếng Anh ở bậc đại học nói chung và đặc biệt là việc 

giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành ở các trường đại học nói riêng. Kết quả khảo sát 

thực địa của Viện Hàn lâm quốc gia Hoa Kỳ năm 2006 có phần nhận xét về phương 

pháp dạy và học đại học của Việt Nam như sau: “Phương pháp giảng dạy không hiệu 

quả, quá phụ thuộc vào các bài thuyết trình và ít sử dụng các kỹ năng học tích cực, 

kết quả là có ít sự tương tác giữa sinh viên (SV) và giảng viên trong và ngoài lớp học; 

quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu thuộc lòng mà không nhấn mạnh vào 

việc học khái niệm hoặc học ở cấp độ cao (như phân tích và tổng hợp), dẫn đến hậu 

quả là học hời hợt thay vì học chuyên sâu; SV học một cách thụ động”[5]. 

Hơn nữa, việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành (English on Academic Purposes 

- EAP) nói riêng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của hình thức giáo dục theo hướng 

thi cử. Hầu hết SV đều coi trọng kết quả bài thi hơn là khả năng sử dụng tiếng Anh 

như một ngoại ngữ giao tiếp năng động. Theo Tiến sĩ Hoàng Văn Vân mục đích của 
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việc học một ngôn ngữ là có thể sử dụng nó để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của bản 

thân với một người khác bằng ngôn ngữ đó [7]. Tuy nhiên, SV hầu hết chưa hiểu 

được mục đích quan trọng này. Do vậy, nhiều SV làm bài thi viết tiếng Anh có điểm 

cao nhưng kỹ năng giao tiếp chưa đạt yêu cầu dẫn đến việc chưa đáp ứng được mong 

muốn, nhu cầu của các nhà tuyển dụng khi tốt nghiệp đại học. 

 Trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của Khoa học Công nghệ xuất phát 

từ nhu cầu về tự do thương mại, chuyển giao công nghệ và giao lưu văn hóa – chính 

trị v.v., hơn bao giờ hết, công tác dạy và học tiếng Anh cần phải mang tính chiến lược 

trong bối cảnh hội nhập. Nếu tiếng Anh chuyên ngữ dành cho các đối tượng sử dụng 

và nghiên cứu sâu về lĩnh vực ngôn ngữ, tiếng Anh chuyên ngành (TACN) lại có đối 

tượng sử dụng phổ quát và đa dạng cho tất cả các ngành khoa học như Kinh tế, Kỹ 

thuật, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội v.v. Do vậy, việc đào tạo TACN cho sinh 

viên đầu vào các chương trình đào tạo quốc tế đạt chuẩn về số lượng và chất lượng 

đáp ứng yêu cầu đào tạo theo các chương trình liên kết quốc tế là mong muốn và mục 

tiêu chiến lược của nhà trường cũng như các cơ sở đào tạo khác trên cả nước. Tuy 

nhiên, công tác dạy và học ngữ vực TACN ở bậc đại học lại bộc lộ không ít cơ hội, 

thách thức và dường như gặp phải thế lưỡng đao. Điều này không chỉ diễn ra tại các 

trường Đại học Việt Nam mà ngay cả các trường Đại học khác trên thế giới.   

2. NỘI DUNG  

2.1. Tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập  

 Quan sát diễn biến và xu thế hội nhập, có thể nhận thấy tiến trình toàn cầu hóa 

hiện nay không chỉ diễn ra đơn chiều, nghĩa là từ các nước phát triển (Mĩ và Phương 

tây) mở rộng sang các nước đang phát triển mà còn cả chiều ngược lại, từ các nước 

đang phát triển sang các nước đã phát triển. Ví dụ: Apple, Microsoft, McDonalds 

v.v… xuất phát từ Mĩ sang các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, Toyota từ Nhật, 

Kung-fu và Alibaba từ Trung Quốc hay Tango từ Argentina cũng xuất hiện ngay trên 

đất Mĩ. Một khi tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng đến mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội trên thế giới, con người trong xã hội sẽ là những công dân toàn 

cầu (Global citizens). Và chất lượng của người công dân toàn cầu phải đáp ứng đủ 

các tiêu chí quy chuẩn áp đặt bởi nền kinh tế toàn cầu (Global Economy). Nền kinh 
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tế đó là nền kinh tế tri thức hay có tên gọi khác khá hấp dẫn là nền kinh tế kỹ thuật 

số (Digital Economy).  

 Liên quan đến công tác dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh), hiện nay có vô số 

các biến thể của tiếng Anh: tiếng Anh được sử dụng tại Mĩ, tại Ấn Độ, Hong Kong, 

Philippines, Singapore, Australia, do đó từ tiếng Anh là “English” và ngày nay nó đã 

trở thành “Englishes”.  

 Theo Graddol [3], sự đa dạng của các biến thể tiếng Anh được phân ra thành 

ba loại chính, minh họa bằng ba vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn thứ nhất là đường 

tròn cận tâm, khu vực này tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ nhất. Theo 

Crystal [2], tính đến 1997, số lượng người nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ (First 

language) là 375 triệu người từ các Quốc gia như Canada, Mĩ, Úc, Anh và một số 

Quốc gia khác. Theo hướng xa tâm là vòng tròn thứ hai, đây là khu vực tiếng Anh 

được xem là ngôn ngữ thứ hai (Second language), tương ứng khoảng 375 triệu người, 

bao gồm Singapore, Philippines, Nigeria, và một số Quốc gia khác. Đến vòng tròn 

ngoài cùng, khu vực thứ ba là tiếng Anh được sử dụng như ngoại ngữ (Foreign 

language) như Trung Quốc, Pháp, Nhật, hay Việt Nam, tương đương 1 tỉ người. Do 

ảnh hưởng của vấn đề tăng trưởng dân số, con số này sẽ thay đổi theo lịch đại.  

 Ảnh hưởng của tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa, việc dạy và học tiếng Anh 

lại nổi lên nhiều thách thức và cơ hội đối với những Quốc gia thứ ba. Nhu cầu thành 

thạo tiếng Anh khiến các Quốc gia đã đưa tiếng Anh vào giảng dạy ngay từ bậc tiểu 

học. Như ở Hàn Quốc, tiếng Anh được bắt đầu dạy từ bậc tiểu học năm 1982 [6]. 

Indonesia bắt đầu vào năm 1994 và Đài Loan vào năm 2002 [10]. Ở Việt Nam, từ 

năm 2010-2011, tiếng Anh mới chỉ đưa vào chương trình giảng dạy thí điểm từ lớp 

3, tại thành phố HCM là 09 trường và tại Hà Nội 08 trường [7].  

 Ngoài những yếu tố như tăng trưởng dân số, vấn đề nhập cư vào các nước phát 

triển (nghĩa là từ khu vực vòng tròn ba vào vòng hai và vòng một) và nhu cầu giao 

dịch bằng tiếng Anh thì vấn đề dạy và học tiếng Anh từ bậc tiểu học cũng góp phần 

làm thay đổi số lượng người nói tiếng Anh của cả ba vòng tròn này. Như vậy, dưới 

tác động của xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, những người sử dụng tiếng Anh như 

một ngoại ngữ (khu vực vòng ba) buộc phải hướng nội, nghĩa là những người sử dụng 
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tiếng Anh như ngoại ngữ có nhu cầu và cần phải trở thành những người sử dụng tiếng 

Anh như ngôn ngữ thứ hai (English as a Second language) làm phương tiện để tồn 

tại, hòa nhập và giao tiếp trong bối cảnh hiện tại. Điều này tương ứng với sự dịch 

chuyển về cấp độ, từ cấp độ này sang cấp độ khác cao hơn phù hợp với tiêu chuẩn 

của công dân thế giới của thế kỷ 21.  

Tiếng Anh Bản  

 

            Theo Bảng xếp hạng năng lực tiếng Anh (English Proficiency Index - 

EPI) của Tổ chức giáo dục ngôn ngữ quốc tế EF, tính đến năm 2015, Việt Nam xếp 

thứ 31 trên tổng số 72 quốc gia. Điểm số năng lực tiếng Anh của Việt Nam là 54,06, 

thuộc nhóm trung bình và cao nhất là Thụy Điển (70,94). Ở Châu Á, Việt Nam xếp 

thứ 7 sau các quốc gia Singapore, Malaysia, Philippines, Ấn độ, Hàn Quốc, Hong 

Kong và trên các quốc gia Indonesia, Đài Loan và Nhật.   

STT Quốc gia Điểm số 

1  Singapore  63,52  

2  Malaysia  60,70  

3  Philippines  60,33  

4  Ấn Độ  57,30  

5  Hàn Quốc  54,87  

6  Hong Kong  54,29  

7  Việt Nam  54,06  

8  Indonesia  52,94  

9  Đài Loan  52, 82  

10  Nhật Bản  51,62  

           (Theo EF – EPI. 2015) [www.ef.com.vn/epi/]  

 
   g  
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Xếp theo khu vực trong nước, năng lực tiếng Anh ở khu vực Đông Nam Bộ 

(56,08), Đồng bằng Sông Hồng (53,56) và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ 

(48,97).  

Mặc dù năng lực tiếng Anh của Việt Nam xếp hạng trung bình nhưng các tỉnh 

Nam Trung Bộ với điểm số (48,97) thuộc nhóm năng lực thấp và yếu nhất là Libia 

(37,86).  

2.2. Tiếng Anh chuyên ngành (English for Specific Purposes)   

Tiếng Anh chuyên ngành có nguồn gốc từ những nước nói tiếng Anh và từ 

những năm 60 của thế kỷ trước. Trong số các ngữ vực tiếng Anh được dạy cho sinh 

viên nước ngoài trước khi vào đại học ở các nước nói tiếng Anh, tiếng Anh cho 

Khoa học và Công nghệ (English for Science and Technology) là lĩnh vực được 

quan tâm nhất trong những năm 1960 và những năm 1970 [4].  Sau đó, do nhận ra 

ngữ vực tiếng Anh dành cho Khoa học và Công nghệ quá khó và không hoàn toàn 

thực tế đối với người học cho nên các nhà giáo học pháp đã lựa chọn nội dung giảng 

dạy mới, sử dụng một ngữ vực tiếng Anh khái quát hơn được gọi là tiếng Anh dùng 

cho các mục đích cụ thể, ngữ vực mà hiện nay chúng ta đang sử dụng theo cách dịch 

của một số người với tên gọi là TACN (English on Academic Purposes - ESP), bao 

gồm nhiều tiểu ngữ vực khác nhau như tiếng Anh Du lịch (English for Tourism); 

tiếng Anh Công nghệ Thông tin (English for IT); tiếng Anh Kinh tế (English for 

Economics) v.v. Phong trào học TACN du nhập vào các nước thế giới thứ 3, đặc 

biệt là vào Việt Nam từ những năm 1980. Tuy nhiên, mặc dù tên gọi của nó khá hấp 

dẫn nhưng không ít các trường Đại học trong cả nước gặp phải những khó khăn và 

thách thức về nhiều mặt. Nó chỉ có khả năng thành công ở những phạm vi nhỏ của 

tiếng Anh cho các mục đích nghề nghiệp (English for Occupational Purposes) như 

tiếng Anh Du lịch, tiếng Anh Thương mại, tiếng Anh Kinh doanh, tiếng Anh Văn 

phòng (về cơ bản vẫn là ngữ vực tiếng Anh tổng quát hay tiếng Anh chuyên ngành 

đại cương). Bước vào địa hạt tiếng Anh cho các mục đích Khoa học (English for 

Academic Purposes), đây chính là biến thể của tiếng Anh dành cho các chuyên 

ngành ở bậc Đại học trở lên.   

Đề cập đến định nghĩa TACN (EAP) là gì lại có rất nhiều cách định nghĩa khác 
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nhau nhưng tựu trung lại TACN mang một số đặc điểm cơ bản sau:  

a. TACN được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của đối tượng người học.  

b. TACN tập trung vào các biến thể ngôn ngữ trong các tình huống cụ thể liên quan 

đến ngữ pháp, từ vựng, ngữ vực, kỹ năng học, diễn ngôn và thể loại ngôn bản.  

c. TACN chỉ được xây dựng chỉ để giảng dạy cho các đối tượng người lớn (sinh 

viên đại học hoặc các đối tượng đã có việc làm) có trình độ tiếng Anh ở cấp độ trung 

cấp (intermediate) và cao cấp (advanced).  

d. TACN là sự tổng hợp các kiến thức cơ bản của hệ thống ngôn ngữ  

2.3. Công tác dạy và học tiếng Anh chuyên ngành tại một số trường Đại học  

 Theo chương trình khung của Bộ GDĐT về việc giảng dạy ngoại ngữ theo học 

chế tín chỉ, sau khi hoàn thành tiếng Anh tổng quát, sinh viên tiếp tục học TACN.   

 Tại các trường Đại học thuộc địa bàn Hà nội như Đại học Kiến trúc, Đại học 

KHTN, Đại học sư phạm Hà Nội, thời lượng dành cho tiếng Anh tổng quát là 150-

180 tiết và TACN là 30-50 tiết. Riêng Đại học Quốc gia Hà Nội tổng thời lượng quy 

định cho cả tiếng Anh tổng quát và TACN là 420 tiết [1]. Về giáo trình TACN ở 

ĐHQGHN, có thể đánh giá chung là chưa được biên soạn một cách hệ thống. Đa số 

các giáo trình do người nước ngoài biên soạn hoặc được giáo viên nước ngoài hoặc 

trong nước cải biên [4].  

 Tại các trường Đại học KHXH & NV – Đại học Quốc gia HCM, tiếng Anh 

chuyên ngành bao gồm 180 tiết và chương trình do cán bộ trong Khoa biên soạn cho 

08 chuyên ngành khác nhau [9].  

 Tại các trường Đại học thuộc Đại học Huế, trình độ tiếng Anh của sinh viên 

khá chênh lệch, do xuất thân từ các địa bàn cư trú khác nhau. Đến 2010 hầu hết các 

trường đại học vẫn chưa xác định được chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh cho sinh viên. 

Việc giảng dạy TACN mất cân đối về 4 kỹ năng, đơn thuần chỉ tập trung vào kỹ năng 

đọc và các bài tập từ vựng (thuật ngữ) chuyên ngành. Ngoài ra, một số trường thậm 

chí cố tình tự hủy các học phần TACN [1].  

 Và cho dù sinh viên có được các trình độ này (A2 và B1) vẫn không đạt “trình 
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độ tối thiểu” để tiếp tục học TACN. Việc áp dụng giáo trình Life có thành công hay 

không đối với năng lực tiếng Anh của sinh tại Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa 

có một nghiên cứu cụ thể.   

2.4. Giảng dạy TACN – Giáo viên ngoại ngữ hay giáo viên chuyên môn  

 Việc dạy và học TACN hiện nay nổi lên nhiều cơ hội và thách thức liên quân 

đến người học, người dạy, phương pháp giảng dạy, tài liệu, phương pháp kiểm tra 

đánh giá v.v… Những vấn đề trên không chỉ là thách thức đối với các chương trình 

đào tạo quốc tế, các trường Đại học khác của Việt Nam và các nước khác trên thế 

giới, thậm chí ngay cả những nước nói tiếng Anh.  

 Một vấn đề gây tranh luận và chưa đi đến hồi kết là “ai trực tiếp giảng dạy 

TACN?  hay ai đủ tiêu chuẩn để giảng dạy TACN?”. Có nhiều quan điểm đưa ra và 

tất cả đều có những luận cứ từ nhiều góc độ khác nhau. Bất luận về sự tồn tại của các 

quan điểm trái chiều, việc dạy và học TACN vẫn phải duy trì và triễn khai rộng rãi 

với tên gọi là TACN. Do đó giảng dạy TACN đã và đang được thực hiện trên ba quan 

điểm sau:  

- Quan điểm thứ nhất là quan điểm truyền thống, xem việc dạy và học ngoại 

ngữ liên quan đến lĩnh vực xã hội. Giáo viên tiếng Anh thường thiếu kiến thức chuyên 

ngành nên không đủ năng lực để giải thuyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành. 

Mặt khác, giáo viên chuyên môn có năng lực tiếng Anh tốt sẽ có nhiều lợi thế hơn 

khi đảm nhận giảng dạy TACN.  

- Quan điểm thứ hai cho rằng giảng dạy TACN nghĩa là dạy ngôn ngữ và không 

tương đồng với giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh vì mục tiêu của chúng không 

giống nhau. Quan điểm này còn cho rằng giảng dạy ngôn ngữ là lĩnh vực khoa học 

liên quan đến kiến thức và nguyên lý của vấn đề giảng dạy ngôn ngữ như: phương 

pháp giảng dạy, kiến thức ngôn ngữ học, nguyên lý thụ đắc ngôn ngữ, ngữ âm học, 

cú pháp học v.v… Do đó quan điểm này cho rằng giáo viên chuyên môn dù thông 

thạo tiếng Anh nhưng lại thiếu các kiến thức và nguyên lý trên nên khó có thể thực 

hiện tốt công tác giảng dạy TACN.  

- Quan điểm thứ ba cho rằng việc giảng dạy TACN là sự cộng tác tích cực giữa 

giáo viên tiếng Anh và giáo viên chuyên môn. Trên cơ sở các quan điểm trên, tác giả 
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bài viết có quan điểm sau:   

 Khi quyết định giao nhiệm vụ giảng dạy TACN cho giáo viên ngoại ngữ hay 

giáo viên chuyên môn, cần được nhìn nhận thông qua ba thông số sau: Bản chất 

của TACN, bối cảnh hội nhập, tính cạnh tranh trong giáo dục. Trên cơ sở các thông 

số này, giáo viên ngoại ngữ cần đảm nhiệm công tác giảng dạy TACN ở bậc đại 

học.  

a.  Bản chất của TACN  

TACN chỉ phục vụ cho mục đích nghề nghiệp và không phục vụ cho các mục 

đích khác như sở thích, du lịch … TACN là biến thể của ngôn ngữ hay được gọi là 

tiểu ngữ vực khác hẳn so với tiếng Anh tổng quát. Do tính đa dạng của các biến thể 

ngữ vực, TACN có thể được mô hình hóa như sau:  

 

b. Bối cảnh hội nhập  

Chúng ta đang sống trong một thế giới “phẳng” do ảnh hưởng của tiến trình hội 

nhập ngày càng sâu rộng và xu thế toàn cầu hóa với vô số các Hiệp định, Cam kết 

song phương và đa phương v.v... Sự phát triển nhanh của Khoa học Công nghệ phục 

vụ cho nền kinh tế tri thức là mục tiêu chiến lược của các quốc gia trên thế giới. Và 

để phục vụ cho nền kinh tế này vận hành hiệu quả, nhân lực là yếu tố then chốt cần 
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đạt các “chuẩn mực” nhất định gọi là chuẩn mực toàn cầu (Global benchmark). Vô 

hình chung, tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa tác động buộc nguồn nhân lực của 

mỗi quốc gia phải đạt chuẩn hay nói cách khác nguồn nhân lực đó là công dân toàn 

cầu (Global citizens). Liên hệ với sinh viên đại học, sản phẩm đào tạo phải là những 

công dân toàn cầu hội tụ đủ ba nhân tố sau: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Liên hệ 

đến TACN, như đã trình bày ở trên về định nghĩa TACN, TACN là cơ sở để người 

học trở thành công dân toàn cầu. Và do đó việc đào tạo TACN ở bậc đại học phải có 

lộ trình cụ thể theo mô hình sau:   

    

    

  

  Theo mô hình trên, giáo viên ngoại ngữ nên đảm nhiệm công tác giảng dạy 

tiếng Anh tổng quát và TACN. Giáo viên chuyên môn phải đảm nhiệm công tác 

giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Cách thức và lộ trình là vấn đề cần phải 

bàn và là thách thức không chỉ đối với các chương trình đào tạo quốc tế mà còn đối 

với các chương trình đào tạo khác. Nhiều nghiên cứu cũng đề cập đến vấn đề này 

với nhiều hướng tiêp cận liên quan đến lĩnh vực giáo dục song ngữ (Bilingual 

education).  

c. Tính cạnh tranh trong giáo dục  

 Cạnh tranh trong giáo dục là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay 

ngay cả ở những nước phát triển. Nhiều trường trong cả nước không tuyển đủ chỉ 

tiêu, chất lượng đầu vào thấp so với những năm trước đây. Trước tình hình chung 

hiện nay, mỗi trường Đại học cần phải “tự làm mới” để khẳng định thương hiệu bằng 

nhiều mục tiêu chiến lược. Một trong những mục tiêu đó là chất lượng đào tạo. Giả 

sử sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn khá, thái độ làm viĐệc tốt và ngoại 

ngữ “giỏi” là một thế mạnh và cơ hội lớn trong bối cảnh hiện nay. Tầm quan trọng 

của tiếng Anh đã được đề cập ở trên, nếu sinh viên chúng ta giỏi tiếng Anh đã là một 

thành công rất lớn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường. 

Để làm được những điều trên, dưới đây tác giả đưa ra một số đề xuất.  

Dạy tiếng Anh
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2.4. Một số đề xuất  

 Dựa trên bối cảnh hội nhập và tầm quan trọng của công tác dạy và học 

TACN, tác giả đưa ra một số đề xuất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của 

nhà trường.  

- Việc giảng dạy TACN cần phải do đội ngũ giáo viên tiếng Anh đảm nhiệm. 

Đây cũng là vấn đề thường được thảo luận khá sôi nổi và chưa đi đến hồi kết. Dù là 

giảng dạy tiếng Anh tổng quát hay TACN cũng là vấn đề liên quan đến quá trình lĩnh 

hội ngôn ngữ, do vậy cả người dạy và người học cần phải nhận thức được cơ chế thụ 

đắc ngôn ngữ, nghĩa là cơ chế hoạt động của các năng lực tiếp nhận (Receptive 

competence) và năng lực sản sinh (Productive competence).   

- Người học phải đạt tối thiểu trình độ B1 hoặc B2 (Trình độ trung cấp) và là 

điều kiện tiên quyết trước học TACN.  

- Việc giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh là bước đi tât yếu, cần phải được 

triển khai ngay thông qua các chương trình Anh ngữ thí điểm và phải tổ chức Hội 

thảo bàn về vấn đề này.   

- Người dạy TACN cần phải được nhận thức là “giáo viên thực hành”  

(Practitioner).   

- Việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN cần được thống nhất, có lộ 

trình và thực hiện thông qua nghiên cứu nhu cầu xã hội, nhu cầu người học, người 

tham gia xây dựng, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra và đánh 

giá v.v. Munby [8], Kennedy và Bolitho [5] cũng nhận định TACN là khóa học 

dựa trên cơ sở điều tra mục đích của người học và nhu cầu giao tiếp nảy sinh từ 

mục đích đó.  

- Hoạt động giảng dạy TACN và giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cần 

phải được nhận thức một cách khoa học vì mục đích và cách tiếp cận của hai lĩnh vực 

này hoàn toàn không giống nhau.   

3. KẾT LUẬN  

 Trước tình hình dạy và học TACN như hiện nay, hoạt động dạy và học TACN 

cần phải được nhìn nhận đa chiều nhằm xây dựng được lộ trình đào tạo với sự quan 
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tâm, chỉ đạo và tích cực tham gia từ cấp lãnh đạo, các đơn vị quản lý, người dạy và 

người học. Tuy nhiên, chúng ta cần đánh giá đúng những hạn chế, thách thức cần sớm 

khắc phục, cải thiện tình hình và nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo các chương 

trình đào tạo quốc tế trong những năm tới.  
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“ĐI THỰC TẾ” (FIELD TRIPS) – PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO KỸ 

NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHẰM NÂNG 

CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TỐT 

NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

TS Lê Trung Thành – Bộ môn Nghiệp vụ 

 

TÓM TẮT 

Hoạt động thực tế luôn là hoạt động gắn kết trực tiếp với quá trình đào tạo giúp 

sinh viên nâng cao kỹ năng thực tế và giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức đã học 

tập từ quá trình đào tạo vào thực tế. Các chương trình đào tạo quốc tế luôn nhấn mạnh 

kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ là một kỹ năng cần thiết ban đầu của sinh viên nhằm 

hướng tới mục tiêu hội nhập môi trường làm việc quốc tế. Hoạt động đi thực tế 

(HĐTT) giúp sinh viên hiểu và nắm bắt được các yêu cầu cần thiết nhằm định hướng 

mục tiêu học tập tốt hơn để hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.   

Abstract 

Practical career activities are to be connected to training programs, which 

enhances practical working skills for stuents and also helps students apply what they 

learn from university in practice. International training programs always emphasizes 

that communatication skills in English are the first priority to facilitate students to 

integrate into the international working. Field trips should help students understand 

necessary requirements of future careers so that their current studies will be well 

oriented to build up necessary working skills after graduation.  

Từ khóa: Hoạt động thực tế, Tiếng Anh chuyên ngành, Giáo viên Bản xứ. 

Keywords: Field Trips, English for Specific Purposes, Native English Teachers. 

1. Đặt vấn đề  

Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các diễn đàn về chủ đề 

giáo dục ngày nay, chúng ta hay nghe nhắc nhiều đến việc cần phải đổi mới phương 

pháp giảng dạy. Vấn đề này càng trở nên vô cùng cấp thiết ở bậc đại học nơi “sinh 
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viên học nhiều kiến thức, vùi đầu vào sách vở mà không hiểu sâu hoặc không biết 

ứng dụng vào thực tiễn như thế nào” (Nguyễn Nhật Minh, 2012). Ngoài ra, cũng theo 

ý kiến của tác giả này, “chỉ tiêu đào tạo đề ra chưa đồng bộ với nhu cầu xã hội, chưa 

đáp ứng đòi hỏi của sản xuất, kinh doanh, của các doanh nghiệp. Cho nên đã xảy ra 

tình trạng nhiều sinh viên ra trường rất khó kiếm việc làm hoặc phải làm trái nghề”.   

Nói cụ thể hơn, trình độ tiếng Anh của sinh viên sau khi ra trường cũng không 

mấy khả quan. Theo tác giả Hàn Giang (2012), “đa phần sinh viên khi ra trường đi 

xin việc ở các doanh nghiệp đều không đáp ứng được tiêu chí nói tiếng Anh giao tiếp 

một cách lưu loát.” Theo kết quả khảo sát do Vụ Giáo dục Đại Học thống kê từ báo 

cáo về tình hình giảng dạy tiếng Anh của 59 trường ĐH không chuyên ngữ trong cả 

nước được đề cập trong một bài viết về chủ đề Giáo dục trên trang Web của Trường 

Đại học Văn Hóa Hà Nội thì có đến “51,7% SV tốt nghiệp không đáp ứng được yêu 

cầu về kỹ năng tiếng Anh” do các doanh nghiệp đề ra.   

 Thực trạng này đã và đang thực sự là vấn đề mà các trường đại học trên cả nước 

quan tâm tháo gỡ. Bài báo cáo này đề cập đến hoạt động đi thực tế (Field trips) như 

là một phương pháp hữu hiệu giúp nâng cao kỹ năng nghe-nói cho sinh viên học tiếng 

Anh chuyên ngành. Đầu tiên, bài báo cáo sẽ làm rõ hoạt động đi thực tế (HĐTT) là 

gì cũng như những ưu điểm của hoạt động đối với việc khuyến khích sinh viên (SV) 

nghe-nói trong quá trình tham gia lớp học Tiếng Anh chuyên ngành (TACN). Tiếp 

theo sẽ là cách thức tiến hành hoạt động và một vài ví dụ về HĐTT đã được thực hiện 

tại các chương trình đào tạo quốc tế. Phần cuối của bài báo sẽ là một số kiến nghị cần 

thiết giúp việc thực hiện hoạt động được hiệu quả hơn.   

2. Tiến trình thực hiện HĐTT  

2.1. HĐTT là gì? 

Krepel and Durral (1981) cho rằng HĐTT là hoạt động được tổ chức tại địa 

điểm ngoài lớp học nơi sinh viên có cơ hội tiếp xúc với hoàn cảnh thật.  Đó có thể là 

hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn dưới sự quan sát của giáo viên hoặc là một dự 

án điều tra khảo sát dài ngày. Điều quan trọng ở đây chính là hoạt động diễn ra ngoài 

khuôn khổ cứng nhắc của lớp học (Michie, 1998). Theo Brian and Linda (2004), 

HĐTT giúp SV có những trải nghiệm thật về kiến thức học được truyền thụ trên lớp. 
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Hơn nữa HĐTT còn giúp nâng cao động lực học tập của SV, giúp họ năng động hơn 

trong tiến trình học tập và vì thế mà đạt kết quả tốt hơn (Nabors et al., 2009).  

Thoát ra khỏi hoạt động tẻ nhạt của phương pháp giảng dạy truyền thống là đọc 

tài liệu TACN, làm bài tập viết hoặc dịch, HĐTT rõ ràng mang đến những lợi ích 

thiết thực trong quá trình học tập của SV. Điều này sẽ được làm sáng tỏ hơn thông 

qua một vài ví dụ về HĐTT đã được tiến hành trong quá trình giảng dạy TACN cho 

sinh viên chương trình ĐTQT cùng với cách thức thực hiện và kết quả đạt được.   

2.2. Vì sao phải ứng dụng HĐTT trong quá trình giảng dạy TACN?   

Có thể có nhiều mô hình cho các HĐTT, tuy nhiên, bài viết này xin đề cập đến 

hai loại hình cơ bản: HĐTT mô phỏng (Simulated Field Trips) và HĐTT (Phycial 

Field Trips). Nếu HĐTT là một chuyến đi đến một địa điểm thực tế cụ thể nơi mà SV 

được khuyến khích sử dụng tiếng Anh để tương tác hoặc với giáo viên (GV) hoặc với 

bạn cùng lớp về kiến thức đã được truyền thụ trên lớp thì HĐTT mô phỏng là một 

ngữ cảnh mở được thiết lập nhằm tạo cơ hội cho SV được tiếp xúc và giao tiếp với 

người nói tiếng Anh bản xứ đã được giáo viên mời đến với tư cách là thuyết khách.  

Cho dù là mô hình nào đi nữa thì khi tham gia vào, SV đều có nhu cầu và phải sử 

dụng tiếng Anh để tương tác trong quá trình học. Và điều này vô hình chung đã giúp 

nâng cao kỹ năng nghe nói của SV- kỹ năng được cho là SV chưa đạt yêu cầu theo ý 

kiến của các cơ quan tuyển dụng như đã trình bày.   

3. Cách thức thực hiện và kết quả đạt được  

3.1. HĐTT mô phỏng  

3.1.1. Cách tiến hành  

Ngay từ đầu khóa học, GV cần có kế hoạch cụ thể và hết sức chi tiết về chủ đề 

dự định tổ chức HĐTT mô phỏng. Dựa vào chủ đề này, GV lên lịch trình cụ thể để 

từ đó lập kế hoạch mời giáo viên bản xứ (GVBX) với tư cách là thuyết khách.  

Với nguyên tắc chủ yếu của HĐTT mô phỏng là chỉ có tiếng Anh được sử dụng 

trong quá trình dạy và học TACN khi SV phải nghe GVBX bằng tiếng Anh (TA) và 

sử dụng TA để chất vấn, môi trường học tập này đã là “tình huống nói TA” thực mà 

không dễ xảy ra trong môi trường TA không được sử dụng để giao tiếp chính thống 

như ở Việt Nam. Hơn nữa, việc tương tác với GVBX là cơ hội quý báu giúp SV nâng 
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cao các yếu tố góp phần quan trọng cho kỹ năng nói lưu loát và tự nhiên như người 

bản xứ thông qua ngữ điệu, trọng âm và cả ngôn ngữ hình thể như điệu bộ, cử chỉ và 

ánh mắt.   

Theo thuyết ZPD của Vygotsky (1978) thì người học ngoại ngữ cần được trang 

bị môi trường tương tác mang tính xã hội cao để khám phá và tìm hiểu những kiến 

thức chuyên ngành không chỉ từ GV, bè bạn mà còn từ chuyên gia về lĩnh vực đang 

học. Vì vậy, việc tìm kiếm chuyên gia nói TA như tiếng bản xứ cũng là vấn đề GV 

nên cân nhắc để tham gia vào HĐTT mô phỏng với tư cách là thuyết khách.  

 Như đã đề cập, trong quá trình dạy TACN Công nghệ thông tin, thay vì tổ chức 

một chuyến đi thực tế đến công ty máy tính mà được cho là tốn kém thời gian và tiền 

bạc và đôi khi khó thực hiện khi không có sự đồng tình của Ban lãnh đạo công ty, 

việc mời GVBX đến lớp trong một tình huống được tổ chức như là SV đang tham 

quan công ty máy tính sẽ là lựa chọn ít tốn kém hơn nhưng vẫn tạo được không gian 

mở để SV nghe và chất vấn GV về lĩnh vực đang học. Tuy nhiên, lớp học này chỉ nên 

được tổ chức sau khi SV được trang bị một số kiến thức và thuật ngữ chuyên ngành 

cơ bản về các loại máy tính, đặc tính kỹ thuật… Có như thế, sự tương tác bằng TA 

mới có thể diễn ra hiệu quả và không đi chệch hướng.   

Ngoài ra, điều cuối cùng rất quan trọng là GV nên có hoạt động kiểm tra hiểu 

biết của SV sau khi tham gia HĐTT mô phỏng và có động tác điều chỉnh cơ bản giúp 

SV nắm vững bài học hơn. Như vậy, SV sẽ cảm thấy thoát ra khỏi cảm giác lo âu vì 

không hiểu được bài và cảm thấy tự tin hơn khi tham gia các HĐTT mô phỏng kế 

tiếp.   

3.1.2. Kết quả đạt được  

Tuy chỉ ứng dụng HĐTT trên cho đối tượng hẹp là SV chuyên ngành công nghệ 

thông tin khóa 43 với giáo viên bản xứ người Canada trong thời gian một học kỳ, kết 

quả đạt được rất đáng khích lệ. Theo quan sát cho thấy SV tự tin tham gia giao tiếp 

bằng TA trong quá trình học. Nếu đầu học kỳ chỉ có khoảng 5/45SV tích cực tham 

gia phát biểu bằng TA thì con số này đã tăng lên đến 30/45SV vào cuối học kỳ.   

Kết quả từ phỏng vấn nhanh với 10 SV được chọn ngẫu nhiên về cảm nhận khi 

tham HĐTT mô phỏng cho thấy phần lớn SV (7/10) nhìn nhận đây là hoạt động hữu 



35 

 

ích nhằm tạo cho họ môi trường nói TA tự nhiên trong lớp học mà họ khó thể tìm 

thấy ở Việt Nam. Nhiều SV còn bày tỏ mong muốn HĐTT mô phỏng nên được thiết 

kế với tần suất nhiều hơn với lý do hoạt động này đã dần giúp họ vượt rào cản e ngại 

khi nói TA và cảm thấy không khí học tập thật thoải mái để họ có thể nói tự nhiên 

mà không sợ bị bạn bè chê cười.   

“Không khí học tập thật thoải mái, em không sợ gì nữa cả, em có thể nói TA 

thoải mái để hỏi GVBX về những vấn đề em quan tâm và cần làm rõ mà không sợ bị  

bạn cười” (SV3)  

“Lúc đầu thấy không quen vì tự nhiên có người lạ trong lớp. Tuy nhiên cách cô 

tổ chức lớp giúp em cảm thấy không bị áp lực cứng nhắc trong khuôn khổ. Chúng em 

có thể đi lại và nói chuyện tự nhiên với GVBX. Vui lắm!” (SV6)  

SV9 còn bổ sung: “Tổ chức hoạt động này nhiều thêm nữa đi cô. Học như thế 

này chúng em sẽ tự nguyện nói TA nhiều hơn, và cô không phải ép nói TA nữa!”   

3.2. HĐTT  

3.2.1. Cách tiến hành  

Ngay từ đầu khóa học, GV cần có kế hoạch cụ thể và hết sức chi tiết về địa điểm 

và thời gian dự kiến cho SV đi thực tế. Theo Pieroux (2005), đi thực tế là hoạt động 

như chiếc cầu nối giữa môi trường học chính tắc trong lớp với môi trường thoải mái 

ngoài lớp học. Điều này có nghĩa là HĐTT phải tạo điều kiện cho người học ứng dụng 

kiến thức học được trong lớp vào thực tiễn cuộc sống. Như vậy, hoạt động này chỉ 

nên được thực hiện khi SV đã được cung cấp một lượng kiến thức cơ bản nhất định 

đủ để ứng dụng vào thực tế, tốt hơn hết là giai đoạn cuối học kỳ. Ở giai đoạn này, 

sinh viên đã được trang bị một số kiến thức nhất định về chuyên ngành cũng như các 

kỹ năng cơ bản đủ để tiến hành HĐTT.  

Thêm vào đó, HĐTT chỉ có kết quả tốt nếu được chuẩn bị thật chu đáo. Cụ thể, 

trước khi tiến hành cho SV đi thực tế GV cần tạo cơ hội cho SV tiếp xúc trước với 

nơi họ chuẩn bị đến thông qua hoạt động trên lớp hoặc bài tập chi tiết đòi hỏi SV phải 

làm quen với địa điểm sẽ đi thực tế bằng cách tìm hiểu thông tin trên mạng. Một số 

thuật ngữ có liên quan cũng như kiến thức nền về lĩnh vực, địa điểm SV đến sẽ rất 

hữu ích cho SV khi đi thực tế. Chẳng hạn, trong quá trình dạy TACN kinh doanh, 
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trước khi tổ chức cho SV đi thực tế tại các khu chế xuất, các tập đoàn, công ty lớn, 

một số hoạt động giới thiệu thuật ngữ tiếng Anh kinh doanh trên lớp đã được triển 

khai. Sau đó SV có bài tập về nhà là đọc thông tin trên mạng và tổng hợp viết tóm tắt 

về các địa điểm thực tế trên. Bằng cách này, SV cảm thấy tự tin hơn và năng động 

tham gia thuyết trình vì họ đã được chuẩn bị kỹ từ vựng và thông tin về địa điểm 

mình sẽ đến. Như vậy bản thân SV đã trở thành hướng dẫn viên cung cấp thông tin 

bằng TA cho cả lớp. Ngoài ra, nhóm SV trình bày cũng giải đáp thắc mắc do các 

nhóm du khách đề ra.  

Đi thực tế là một hoạt động yêu cầu các kỹ năng kiến thức sống cao. Hoạt động 

diễn ra trong môi trường sống thực tế mà đôi khi có những tình huống không lường 

trước xảy ra. Vì vậy, GV không chỉ trang bị kiến thức cho SV mà còn hướng SV đến 

việc trau dồi thái độ và các kỹ năng mềm như hợp tác tốt với bạn đồng hành trong 

suốt chuyến đi, thu thập và xử lý chia xẻ thông tin, tác phong phù hợp cho chuyến 

đi,... Điều này đòi hỏi sự khéo léo và nhiệt tình của GV để giúp SV phát triển các kỹ 

năng thái độ được yêu cầu. GV lúc này đóng vai trò là người bạn đồng hành để hiểu 

và trợ giúp SV lúc cần thiết.  

Một bước cuối cùng nhưng hết sức quan trọng đưa đến sự thành công của 

chuyến đi thực tế đó là tổ chức buổi đánh giá và chiêm nghiệm về chuyến đi sau khi 

chuyến đi kết thúc. Điều này có nghĩa là khi SV tiến hành hoạt động thuyết trình của 

mình, GV cần quán xuyến, ghi chép cụ thể hoặc thu ghi hình từng chi tiết quá trình 

diễn ra để nhận xét SV. Có như vậy, SV mới đúc rút được kinh nghiệm và làm tốt 

hơn cho hoạt động kế tiếp. Nhận xét phản hồi sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc tham 

khảo cả ý kiến của người học (David Nunan, 1998). Vì vậy, các SV tham gia chuyến 

đi đó cũng phải tham gia ý kiến nhận xét cùng với nhận xét của GV. Một khi SV đưa 

ra ý kiến nhận xét được về các SV khác có nghĩa là họ đã đúc rút được kinh nghiệm 

hay nói khác hơn là học qua lỗi của bạn.   

3.2.2. Kết quả đạt được  

Nhằm giúp SV tiếp nhận kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt trong một vài 

lĩnh vực như quản trị kinh doanh, TACN kinh doanh đã được đưa vào chương trình 

học của SV các chương trình đào tạo quốc tế. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Cụ 
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thể, khi được hỏi cảm nhận gì khi đi thực tế, hầu hết SV được điều tra cho rằng họ 

khá hài lòng hoặc rất hài lòng với HĐTT. Biểu đồ sau sẽ giúp làm rõ điều này.  

  

 

Ghi chú:  

ES (Extremely Satisfied): Rất hài lòng     

FS (Fairly Satisfied): Khá hài lòng  

LS (Little Satisfied): Hơi hài lòng      

NS (Not Satisfied): Không hài lòng  

Biểu đồ cho thấy 24 SV trên tổng số 30, chiếm tỉ lệ 80% SV được khảo sát biểu 

đạt sự khá hài lòng khi tham gia hoạt động trên. Chỉ 6,2% là hơi hài lòng và đặc biệt 

không có SV nào không hài lòng với HĐTT. Số liệu này càng được chứng thực khi 

một số SV được phỏng vấn nhanh về cách thức cải thiện hoạt động bộc lộ sự quan 

tâm thích thú và yêu cầu được tổ chức với thời lượng dài hơn, không chỉ một buổi; 

và với nhiều địa điểm khác, không chỉ trong thành phố.  

Vậy, có những lợi ích gì SV có thể gặt hái được khi tham gia hoạt động đã giúp 

họ quan tâm đến hoạt động trên như vậy? “Có cơ hội học tập trong một môi trường 

thoải mái” được rất đông SV chọn khi điều tra, chiếm 86,7%. Quan trọng hơn, đại đa 

số sinh viên (96,7%) ý thức được “cơ hội thực hành với vai trò là hướng dẫn viên 

thực sự” là rất cần thiết vì dù họ thuyết trình rất tốt trên lớp vẫn có nhiều vướng mắc 

khi thuyết trình thực tế. Ngoài ra, “học cách thức chuẩn bị và tác phong tốt cho chuyến 

đi” cũng được nhiều bạn quan tâm (66,7%). Rõ ràng là hoạt động này đã thu hút được 
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sự quan tâm và mang đến những lợi ích nhất định cho SV khi tiến hành.   

4. Một số kiến nghị  

4.1. Về phía người trực tiếp giảng dạy  

Sẽ có ý kiến cho rằng hoạt động đi thực tế chỉ nên tổ chức cho SV học TACN 

kinh doanh vì đối tượng sinh viên này cần phải cọ xát thực tế để hiểu thêm về địa 

điểm họ có thể làm việc trong tương lai. Sẽ như thế nào nếu có các chuyến đi đến các 

công ty, tập đoàn, hay trung tâm nghiên cứu nơi mà một nhóm SV sẽ đóng vai trò 

hướng dẫn viên để thuyết trình về cơ cấu tổ chức, phương thức vận hành của tổ hợp 

máy móc, phương cách chế tạo hoặc quy trình chế biến sản phẩm nào đó với những 

mô hình thực, sản phẩm thực mà họ đã được trang bị kiến thức trên lớp. Những 

chuyến đi thực này sẽ tạo cho SV cơ hội ứng dụng kiến thức TACN vào nhu cầu giao 

tiếp thực tế- thuyết trình và trả lời chất vấn. Nhờ vậy, SV sẽ cảm thấy tự tin hơn khi 

sử dụng TACN trong giao tiếp nghe và nói.  

  HĐTT như đã trình bày ở trên đòi hỏi cao ở người giảng dạy để trang bị cho 

SV không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng và thái độ làm việc thích hợp. Điều này 

có nghĩa là để giúp SV thành công khi tiến hành hoạt động trên, giáo viên phải chuẩn 

bị thật kỹ và chi tiết từng bước trước, trong và sau khi kết thúc chuyến đi. Điều này 

cho thấy rằng GV phải thực sự làm việc và có kế hoạch thật chi tiết ngay khi bắt đầu 

khóa học mà nếu vì bận hoặc không đủ nhiệt huyết thì không dễ thực hiện chút nào.  

Lòng tin của SV sẽ vững chắc hơn nếu họ biết tất cả các hoạt động của mình 

đều được GV theo dõi quán xuyến. Ý kiến nhận xét phản hồi của GV là một nhân tố 

cho SV thấy được điều này. Vì vậy, việc tổ chức một buổi chia xẻ nhận xét và đúc 

rút kinh nghiệm là không thể thiếu trong việc quyết định SV sẽ hứng thú hơn và quan 

tâm hơn khi thực hiện hoạt động này.    

4.2. Về phía nhà tổ chức giáo dục  

Mặc dù trường ta gần đây đã không ngừng tạo điều kiện để GV được thực hiện 

đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng nhiều quy chế chưa thực sự linh hoạt. Đề nghị 

linh động xác nhận thời gian và sự tham gia cho các GV tổ chức đi thực tế cho SV.    

Bên cạnh đó, HĐTT không chỉ nên được tiến hành bó hẹp trong quá trình giảng 

dạy TACN kinh doanh hay thương mại mà còn nên nhân rộng ra ở các lĩnh vực khác. 
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Vì vậy, nhà trường cần tạo điều kiện giúp GV có được mối quan hệ với các Viện, 

trung tâm hay phân xưởng để cho phép tổ chức các chuyến thực tế.  

Ngoài ra, HĐTT mô phỏng rất cần có sự hợp tác của các giảng viên hoặc các 

chuyên gia. Điều này có nghĩa là Nhà trường cần tạo điều kiện để các GV tình nguyện 

tham gia giảng dạy tại trường nhiều hơn cũng như tạo điều kiện để các GV dạy TACN 

có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài sử dụng TA như tiếng bản địa hoặc 

lưu loát khi về làm việc trong thời gian ngắn tại trường nhằm lên lịch trình và có kế 

hoạch mời chuyên gia tham gia HĐTT mô phỏng với tư cách là thuyết trình.     

5. Kết luận  

Làm thế nào để hướng SV đến với thực tiễn nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã 

hội là vấn đề để GV chúng ta, trên phương diện người dạy, trăn trở nghĩ suy.  Con 

đường đổi mới phương pháp giáo dục sẽ còn dài và có không ít những gian nan. Trên 

đây chỉ là một số kinh nghiệm cá nhân được đúc rút sau thời gian ứng dụng. Sẽ có 

không ít những thiếu sót. Việc tăng cường các HĐTT cần mở rộng và tăng cường trên 

nhiều phạm vi như các công ty, tập đoàn lớn từ nước ngoài. Nơi tiếng Anh được sử 

dụng như một ngôn ngữ chính thức và trong môi trường chuyên nghiệp. Điều này 

giúp sinh viên mau chóng học tập và cập nhật bản thân theo những tiêu chí nghề 

nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. 
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ĐỀ XUẤT KHUNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG SỐ CHO NGƯỜI HỌC 

TRONG BỐI CẢNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

PROPOSED DIGITAL SKILLS ASSESSMENT FOR LEARNERS IN 

THE CONTEXT OF INDUSTRIAL 4.0 

TS Lê Tuấn Bách – Bộ môn Nghiệp vụ 

ThS Phạm Thanh Dung – Bộ môn Nghiệp vụ 

  

TÓM TẮT 

Để đáp ứng yêu cầu làm việc trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu 

rèn luyện và phát triển các kĩ năng kỹ thuật số cho sinh viên gần như là bắt buộc và 

cấp thiết. Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu tổng hợp, năm nhóm kĩ năng số 

được đề xuất bao gồm kĩ năng ứng dụng công nghệ, kĩ năng tạo lập và trình bày, kĩ 

năng tư duy và giải quyết vấn đế, kĩ năng tương tác và làm việc nhóm trực tuyến, kĩ 

năng an toàn công nghệ. Ngoài ra, bảng câu hỏi đánh giá trình độ kĩ thuật số được 

xây dựng dựa trên mô hình đánh giá trình độ kĩ năng số của Ủy ban hệ thống thông 

tin liên kết (JISC). Kết quả nghiên cứu này tạo cơ sở để triển khai đánh giá thực tế kĩ 

năng số cho sinh viên. 

Từ khóa: kĩ năng số, cách mạng công nghiệp 4.0, JISC 

Abstract 

In order to meet job requirements in the era of industrial revolution 4.0, the need 

to practice and develop digital skills for students is almost imperative and urgent. 

Using a document-based research method, it is found that there are five groups of 

digital skills for students, consisting of operation & application skills, inquiry & 

innovation skills, problem solving & critical thinking skills, online communication, 

collaboration, and research skills, digital citizenship skills. In addition, the 

questionnaire for digital proficiency is built on the digital skills assessment model of 

the Joint Information Systems Committee (JISC). The research results create a basis 

for real-world assessment of digital skills for students. 

Keywords: digital skills, industrial revolution, JISC 
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1. Đặt vấn đề  

Kỹ năng kỹ thuật số được định nghĩa là một loạt các khả năng sử dụng thiết bị 

kỹ thuật số, ứng dụng truyền thông và mạng để truy cập và quản lý thông tin, hỗ trợ 

con người tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số, giao tiếp và cộng tác cũng như giải 

quyết các vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo trong cuộc sống, học tập, công việc 

và các hoạt động xã hội nói chung. Ở cấp độ đầu vào, các kỹ năng kỹ thuật số mang 

chức năng cơ bản; người dùng có thể sử dụng được các thiết bị kỹ thuật số và ứng 

dụng trực tuyến cơ bản cần thiết, được coi là một thành phần quan trọng của nhóm 

kỹ năng đọc viết mới trong kỷ nguyên số, bên cạnh các kỹ năng đọc, viết và tính toán 

truyền thống. Ở phạm vi nâng cao, các kỹ năng kỹ thuật số là các khả năng cao hơn 

khi người dùng sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong các ngành nghề thuộc lĩnh 

vực công nghệ thông tin và truyền thông. Các chuyển đổi kỹ thuật số chủ yếu như Trí 

tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy, phân tích dữ liệu lớn đang làm thay đổi các yêu cầu 

về kỹ năng và tác động trực tiếp đến việc xây dựng năng lực và phát triển kỹ năng 

cho nền kinh tế kỹ thuật số thế kỷ 21. 

Năng lực kỹ thuật số là một trong tám năng lực chính để học tập suốt đời và là 

điều cần thiết để tham gia vào xã hội ngày càng được số hóa của chúng ta. Tuy nhiên, 

các cuộc khảo sát quốc tế và tài liệu học thuật lại đưa ra cảnh báo rằng nhiều người 

trong xã hội thiếu khả năng kỹ thuật số. Để có thể lấp đầy khoảng cách năng lực kỹ 

thuật số, chúng ta cần phải hiểu và xác định năng lực kỹ thuật số là những gì. Báo 

cáo của Ferrari năm 2013 đã trình bày chi tiết các khía cạnh khác nhau của năng lực 

kỹ thuật số bằng cách liệt kê 21 năng lực và mô tả chúng dưới dạng kiến thức, kỹ 

năng và thái độ. Kết quả đầu ra của dự án Ferrari (2013) bao gồm một lưới tự đánh 

giá bao gồm năm lĩnh vực năng lực kỹ thuật số trên ba mức độ thông thạo các cấp độ 

và khung chi tiết với mô tả chuyên sâu về các khía cạnh khác nhau của năng lực kỹ 

thuật số. 

Để phát triển mạnh trong nền kinh tế và xã hội được kết nối, các kỹ năng kỹ 

thuật số có xu hướng kết hợp cùng với các khả năng khác như kỹ năng đọc viết và 

tính toán, tư duy phản biện và sáng tạo, giải quyết vấn đề phức tạp, khả năng cộng 

tác và kỹ năng cảm xúc xã hội (EQ). Nếu không có những kỹ năng kỹ thuật số này, 

sinh viên (viết tắt là SV) sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi cần thực hiện nghiên 
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cứu và sáng tạo ra các sản phẩm ngay từ trong quá trình học tập tại trường. Mức độ 

sẵn sàng của SV về kỹ thuật số cũng quyết định khả năng được tiếp nhận và thành 

công khi tham gia vào thị trường nghề nghiệp trong thế giới số, nơi mà công nghệ là 

nền tảng của tương tác xã hội và xây dựng cộng đồng và lực lượng lao động được kỳ 

vọng có thể làm chủ công nghệ như một phương tiện để hoàn thành các dự án và giao 

tiếp chuyên nghiệp. 

2. Giới thiệu về các kĩ năng kĩ thuật số cần thiết cho SV 

 Hiện nay chưa có một nghiên cứu tổng hợp được sự đồng thuận cao về các kĩ 

năng số cần trang bị cho SV. Theo phương pháp tổng hợp tài liệu nghiên cứu 

(document-based research), tác giả thu thập được nguồn thông tin, bao gồm: 

- Các trang thông tin điện tử chuyên về phát triển kĩ năng số 

- Viện Marketing kĩ thuật số (DMI) 

- Ý kiến chuyên gia về giáo dục 

- Các bài nghiên cứu về kĩ năng kĩ thuật số 

Trong số các tài liệu nghiên cứu mà nhóm tác giả thu thập được, nghiên cứu của 

Pepler (2016) cho viện JISC và nghiên cứu của Sampson và các đồng sự (2014) có 

thể nói đã mở rộng thêm yếu tố đầu vào, cung cấp thêm tư liệu và kết quả nghiên cứu 

về việc sử dụng công nghệ và nhu cầu của người học trong giáo dục cho nhóm tác 

giả, làm đa dạng hơn về thành phần người học cũng như loại hình học tập. Pepler đã 

thực hiện bài nghiên cứu thứ ba dành cho sinh viên kỹ thuật số Jisc: hai nghiên cứu 

đầu tiên đã khám phá việc sử dụng công nghệ và nhu cầu của người học trong giáo 

dục đại học và cao hơn (HE và FE) với một cuộc khám phá ngắn về các trường học. 

Nghiên cứu của Pepler sau đó lại mở rộng khám phá nhu cầu của người học trong 

việc học nghề, học tập cho người lớn, các cộng đồng học tập đặc thù khác. 

Kết quả các kĩ thuật số được nhóm thành 5 nhóm bao gồm: Kĩ năng ứng dụng 

công nghệ, kĩ năng tạo lập và trình bày, kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đế, kĩ năng 

tương tác và làm việc nhóm trực tuyến, kĩ năng an toàn công nghệ. Cụ thể: 

2.1. Nhóm kĩ năng ứng dụng công nghệ 

Nhóm kĩ năng này đề cập đến khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị công 

nghệ, biết lựa chọn những ứng dụng phù hợp để giải quyết công việc, và làm tăng 
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hiểu biết về công nghệ thông qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Cụ thể: 

Kỹ năng sử dụng bàn phím 

Sinh viên phát triển khả năng đánh máy thành thạo để tối ưu hóa năng lực và 

thuần thục trong việc điều hành hệ thống công nghệ. Để trau dồi kĩ năng này sinh 

viên cần: 

-Xác định, khám phá và hiểu cách bố trí của các bàn phím QWERTY phổ biến. 

-Sử dụng các phím nóng và tổ hợp phím tắt phổ biến. 

-Áp dụng các chiến lược tư thế và động thái học tối ưu chẳng hạn như vị trí tay 

và cơ thể chính xác cũng như các thao tác gõ phím nhịp nhàng và nhịp nhàng. 

-Thể hiện kỹ thuật gõ bàn phím cảm ứng đúng cách và đặt tay đúng. 

-Đạt được sự thành thạo, độ chính xác và tốc độ khi sử dụng bàn phím cảm ứng. 

Nguyên lý máy tính 

Sinh viên kết nối chức năng của các thiết bị và thành phần máy tính thông 

thường, đánh giá các nguồn lực công nghệ để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau 

và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về bản chất và hoạt động của các hệ thống công nghệ. 

-Thể hiện sự thành thạo khi sử dụng các thiết bị công nghệ thông thường, bao 

gồm các kỹ năng cơ bản như: 

        Bật máy tính và đăng nhập. 

        Sử dụng chuột. 

        Nhận biết các biểu tượng máy tính cơ bản. 

        Lưu tài liệu và thay đổi kích thước tệp. 

        Hiểu biết về máy tính và lưu trữ mạng. 

        Tạo, tổ chức và thao tác các phím tắt. 

        Xác định và sử dụng các tính năng cơ bản của hệ điều hành. 

        Tạo và duy trì các tệp và thư mục. 

-Thực hành cách sử dụng có trách nhiệm và cẩn thận khi sử dụng các thiết bị 
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điện tử và khắc phục sự cố với phần cứng và phần mềm bằng cách sử dụng các nguồn 

sẵn có. 

-Lập mô hình cơ sở hạ tầng cơ bản của mạng và cách mạng cho phép nghiên 

cứu, giao tiếp và cộng tác trực tuyến. 

-Đưa ra các lựa chọn sáng suốt giữa các hệ thống công nghệ, tài nguyên và dịch 

vụ trong nhiều bối cảnh khác nhau. 

-Thể hiện sự hiểu biết về cách những thay đổi trong công nghệ tác động đến nơi 

làm việc và xã hội. 

-Xác định và đánh giá các khả năng và hạn chế của các công nghệ mới nổi. 

-Sử dụng công nghệ để tạo điều kiện học tập cá nhân hóa và tương tác. 

2.2. Nhóm kĩ năng tạo lập và trình bày 

Thu thập, sắp xếp và trực quan hóa thông tin bằng các chương trình và phần 

mềm công nghệ để sáng tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số và truyền đạt thông tin hiệu 

quả cho người xem. 

Công nghệ và công cụ sáng tạo 

SV tăng cường học tập, tăng năng suất và phát huy tính sáng tạo. 

-Đánh giá sự phù hợp của các ứng dụng phần mềm để hoàn thành một nhiệm vụ 

xác định. 

-Hợp tác xây dựng các mô hình nâng cao công nghệ, chuẩn bị các ấn phẩm và 

sản xuất các tác phẩm sáng tạo khác. 

-Sử dụng nhiều định dạng điện tử khác nhau (ví dụ: xuất bản web, thuyết trình 

bằng miệng, tạp chí và thuyết trình đa phương tiện) để tóm tắt và truyền đạt kết quả. 

Bảng tính và cơ sở dữ liệu 

SV hiểu rằng bảng tính, cơ sở dữ liệu và các công cụ kỹ thuật số tương tự khác 

được sử dụng để thu thập, tổ chức, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong thế 

giới thực. Kĩ năng này bao gồm xử lý văn bản, thuyết trình, sử dụng các công cụ 

truyền thông đa phương tiện, lập bản đồ trực quan, sử dụng bảng tính, khai thác cơ 

sở dự liệu. Cụ thể: 
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Xử lý văn bản 

-SV sử dụng phần mềm xử lý văn bản để chuyển thông tin thành các tài liệu có 

tổ chức, hiệu quả phục vụ các mục đích cụ thể. 

-Tạo, chỉnh sửa và xuất bản các tài liệu thể hiện định dạng hiệu quả (ví dụ: 

phông chữ, màu sắc, hướng, căn chỉnh, lề, khoảng cách) cho các đối tượng cụ thể. 

-Tạo tài liệu cho các mục đích cụ thể bao gồm nội dung cho một trang web, sơ 

yếu lý lịch, thư công việc và các bài báo nhiều trang có trích dẫn cho các bài tập ở 

trường. 

-Tận dụng các tính năng trung gian trong các ứng dụng xử lý văn bản (ví dụ: 

tab, thụt lề, đầu trang và chân trang, chú thích cuối, gạch đầu dòng và đánh số, bảng). 

-Sử dụng trình xử lý văn bản như một công cụ để nâng cao khả năng học tập, 

tăng năng suất và thúc đẩy giao tiếp và cộng tác. 

-Lập chiến lược thiết kế trực quan để nhấn mạnh thông tin chính và cải thiện 

khả năng đọc với các tính năng định dạng như cột, bảng và kiểu cũng như việc sử 

dụng hình ảnh và các yếu tố đồ họa khác. 

-Soát lỗi và chỉnh sửa bài viết bằng cách sử dụng các tài nguyên có sẵn, bao 

gồm kiểm tra chính tả, ngữ pháp và tự động sửa, đồng thời hiểu những hạn chế của 

những công cụ này. 

-Cộng tác với các đồng nghiệp và tận dụng chức năng như nhận xét và theo dõi 

các thay đổi. 

-Tận dụng trình xử lý văn bản như một phần của quy trình giải quyết vấn đề để 

xây dựng các mô hình nâng cao công nghệ, chuẩn bị xuất bản và sản xuất các tác 

phẩm sáng tạo khác. 

Thuyết trình 

SV: 

-Tạo các bài thuyết trình tuyến tính và phi tuyến tính phù hợp với đối tượng cụ 

thể trình bày nghiên cứu, kể một câu chuyện hoặc trao đổi ý tưởng bằng cách sử dụng 

phần mềm và ứng dụng trình chiếu. 



47 

 

-Đánh giá về tổ chức, nội dung, định dạng và sự phù hợp của các trích dẫn để 

tối đa hóa độ chính xác và thiết kế. 

-Thực hiện một quy trình để thực hành, đánh bóng và bổ sung các ghi chú để 

tăng cường việc cung cấp và phổ biến thông tin. 

-Áp dụng các yếu tố thiết kế cơ bản bao gồm phông chữ, màu sắc, căn chỉnh, 

khoảng trắng và bố cục, cũng như phát triển các bố cục được tạo khuôn mẫu, để cải 

thiện nội dung trình chiếu. 

-Sử dụng chiến lược các yếu tố hình ảnh và âm thanh, chẳng hạn như đồ họa, 

hiệu ứng âm thanh, chuyển tiếp, hoạt ảnh và các thành phần video, để thêm sự quan 

tâm và thể hiện ý nghĩa. 

-Thiết kế bản trình bày có lưu ý đến các đối tượng cụ thể. 

-Sử dụng các hướng dẫn do giáo viên phát triển để đánh giá các bản trình bày 

đa phương tiện về tổ chức, nội dung, thiết kế, trình bày và tính thích hợp của các trích 

dẫn. 

Sử dụng công cụ đa phương tiện 

SV: 

-Truyền đạt ý tưởng một cách trực quan và đồ họa bằng cách sử dụng các công 

cụ và ứng dụng kỹ thuật số thích hợp. 

-Tạo và chỉnh sửa tệp ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm âm thanh, video, 

hình ảnh chuyển động, văn bản và đồ họa. 

-Trình bày cách sử dụng các kỹ thuật và hiệu ứng khác nhau (ví dụ: chỉnh sửa, 

âm nhạc, màu sắc, thiết bị tu từ) để truyền tải ý nghĩa trên phương tiện truyền thông. 

-Thể hiện sự hiểu biết về các nguyên tắc và chiến lược thiết kế cơ bản để tăng 

hiệu quả của sản phẩm kỹ thuật số khi được các đối tượng khác nhau xem và trong 

các bối cảnh khác nhau (in ấn, web, màn hình và màn hình). 

-Tạo các tác phẩm gốc, tái sử dụng và phối lại các tài nguyên kỹ thuật số một 

cách có trách nhiệm, đồng thời kết hợp các tệp khác nhau vào các tác phẩm đa phương 

tiện sáng tạo mới. 
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Lập bản đồ trực quan 

SV:  

- Lập kế hoạch và tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số trực quan thể hiện suy nghĩ, 

minh họa các quy trình phức tạp và chia sẻ các câu chuyện một cách tuần tự. 

-Thu thập và sắp xếp thông tin. 

-Trình bày thông tin trực quan cho các đối tượng cụ thể. 

-Tạo, chỉnh sửa và xuất bản những suy nghĩ và ý tưởng một cách trực quan. 

-Động não; nắm bắt ý tưởng, hiểu biết và thông tin; và khám phá các khái niệm 

phức tạp một cách trực quan. 

Bảng tính 

-Xác định và giải thích các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến bảng tính (ví 

dụ: ô, cột, hàng, giá trị, nhãn, biểu đồ biểu đồ). 

-Sử dụng các công cụ và tính năng của bảng tính để tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc thu thập, phân tích và trình bày thông tin, bao gồm: các tính năng định dạng văn 

bản (ví dụ: hợp nhất ô, bọc văn bản, phông chữ, màu sắc, căn chỉnh), định dạng nâng 

cao (ví dụ: định vị lại cột và hàng thêm và đặt tên cho trang tính), nhập dữ liệu (ví 

dụ: chức năng tự động điền, nhập và xuất), các định dạng số khác nhau (ví dụ: ký 

hiệu khoa học, tỷ lệ phần trăm, số mũ), các ký hiệu toán học, ví dụ: + cộng, - trừ, * 

nhân, / chia, ^ số mũ,   các chức năng của ứng dụng bảng tính (ví dụ: sắp xếp, lọc, 

tìm), các phương pháp và công thức tính toán (ví dụ: tổng và trung bình). 

-Tạo trực quan hóa dữ liệu cho các đối tượng và mục đích cụ thể bằng cách đánh 

giá loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện dữ liệu nhất định. 

-Thu thập dữ liệu trong thế giới thực và phân tích kết quả để đưa ra kết luận, 

nhận ra các mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu và đưa ra dự đoán. 

Cơ sở dữ liệu 

-Xác định và điều hướng các ví dụ phổ biến về cơ sở dữ liệu từ cuộc sống hàng 

ngày (ví dụ: danh mục thư viện, hồ sơ trường học, thư mục liên hệ và thư mục tìm 

kiếm). 

-Sử dụng các chiến lược tìm kiếm hiệu quả để định vị và truy xuất thông tin điện 
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tử trong cơ sở dữ liệu chung (ví dụ: sử dụng bộ lọc và logic Boolean). 

-Lập kế hoạch, tạo, sửa đổi và chỉnh sửa các trường và bản ghi trong cơ sở dữ 

liệu. 

-Sử dụng các công cụ sắp xếp, lọc và truy vấn để tạo báo cáo nhằm chia sẻ và 

phân tích thông tin. 

2.3. Nhóm kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đề 

Ứng dụng công nghệ trong quá trình giải quyết vấn đề và mô hình hóa tư duy 

tính toán để khám phá, áp dụng và nhân rộng các giải pháp. 

Tư duy tính toán 

Sinh viên sử dụng các nguồn tài nguyên công nghệ để giải quyết vấn đề, tư duy 

phản biện và ra quyết định sáng suốt. 

Giải quyết vấn đề 

-Thể hiện khả năng thích ứng để giải quyết vấn đề kết thúc mở (ví dụ: kiên trì, 

sáng tạo, kiên nhẫn và khả năng thích ứng). 

-Hiểu rằng một vấn đề có thể có nhiều giải pháp, và các giải pháp có thể được 

điều chỉnh hoặc sửa đổi để giải quyết các vấn đề tương tự bằng cách sử dụng mô hình 

hóa, mô phỏng, tạo các bản mẫu; và bằng cách tinh chỉnh các giải pháp sau khi thử 

nghiệm. 

Tư duy phản biện 

-Xác định những gì đã biết và những gì cần biết liên quan đến một vấn đề và 

phát triển một bản mô tả vấn đề để giải quyết một vấn đề hoặc hoàn thành một nhiệm 

vụ. 

-Xác định các vấn đề phức tạp, liên ngành và trong thế giới thực có thể được 

giải quyết bằng thuật toán. 

-Chứng minh rằng các giải pháp cho các vấn đề phức tạp đòi hỏi sự hợp tác, 

hiểu biết liên ngành và tư duy hệ thống. 

Phân tách 
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-Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các bài toán nhỏ để có 

thể quản lý được, từ đó có thể tích hợp các giải pháp hoặc quy trình hiện có. 

Nhận dạng và trừu tượng mô hình: 

-Tạo và diễn giải các biểu diễn trực quan như mô hình và sơ đồ để sắp xếp dữ 

liệu, tìm các mẫu, đưa ra dự đoán hoặc kiểm tra các giải pháp. 

-Thu thập dữ liệu có liên quan đến xác định dữ liệu, sử dụng các công cụ kỹ 

thuật số để phân tích và mô tả dữ liệu theo nhiều cách khác nhau để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Tư duy thuật toán 

-Xác định các thuật toán trong cuộc sống hàng ngày 

-Xác định cách các thuật toán có thể được sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ và 

giải quyết vấn đề. 

-Hiểu cách thực hiện và sử dụng tư duy thuật toán để phát triển trình tự các bước 

để tạo và kiểm tra các giải pháp thực hiện. 

Mã hóa 

Sinh viên lập kế hoạch phát triển một thuật toán bằng cách sử dụng một quy 

trình lặp đi lặp lại bao gồm sự phản ánh về quy trình và sửa đổi nó, có tính đến các 

tính năng chính, các ràng buộc về thời gian và tài nguyên cũng như nhu cầu và kỳ 

vọng của người dùng. 

Tư duy thuật toán 

-Xác định thuật toán dưới dạng một chuỗi các bước hoặc hướng dẫn được xác 

định phải tuân theo và xác định cách thức các thuật toán liên quan đến lập trình máy 

tính và cho phép tự động hóa. 

-Phát triển và thực thi một thuật toán bao gồm giải trình tự, vòng lặp và các điều 

kiện để hoàn thành một nhiệm vụ, có hoặc không có thiết bị máy tính. 

-Các thuật toán kiểm tra một cách có hệ thống để xác định và sửa lỗi, bao gồm 

cả những lỗi liên quan đến hoạt động điều kiện, mô hình song song và lặp lại. 

Lập trình 
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-Xây dựng các phần mềm bao gồm trình tự, sự kiện, vòng lặp, điều kiện, hàm 

và biến 

-Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp chúng vào các thiết kế 

mới. 

-Tóm tắt các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình có liên quan với nhau 

hoặc các hiện tượng phức tạp và tạo ra các mô-đun và phát triển các điểm tương tác 

có thể áp dụng cho nhiều tình huống và giảm độ phức tạp. 

-Đánh giá và tinh chỉnh một cấu phần tính toán nhiều lần để nâng cao hiệu suất, 

độ tin cậy, khả năng sử dụng và khả năng truy cập của nó. 

-Mô tả, biện minh và lập thành văn bản các quy trình và giải pháp tính toán bằng 

cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với đối tượng và mục đích dự kiến. 

Hợp táp 

-Thu hút và kết hợp các phản hồi và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho 

các thành viên trong nhóm và các bên liên quan khác. 

-Bao gồm các quan điểm khác biệt của những người khác và phản ánh quan 

điểm của riêng một người khi thiết kế và phát triển các sản phẩm tính toán. 

2.4 Nhóm kĩ năng tương tác và làm việc nhóm trực tuyến 

Nhóm kĩ năng này cải thiện, phát triển và tạo lập các hợp tác, trao đổi, thao 

thuận trong học tập và làm việc trên nền tảng giao tiếp trực tuyến.   

Sử dụng Internet 

Tạo điều kiện giao tiếp, nghiên cứu và hợp tác với các công cụ kỹ thuật số. 

Giao tiếp trực tuyến 

-Lịch sự và tôn trọng trong tất cả các giao tiếp kỹ thuật số. 

-Mô tả và thực hành “phép xã giao” khi giao tiếp và chia sẻ thông tin trực tuyến. 

-Nhận biết và mô tả những rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến các hình 

thức giao tiếp trực tuyến khác nhau. 

-Soạn, gửi và sắp xếp các tin nhắn e-mail có và không có tệp đính kèm. 
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Nghiên cứu Trực tuyến 

-Giải thích sự khác biệt giữa các công cụ tìm kiếm khác nhau và cách chúng xếp 

hạng kết quả. 

-Sử dụng các chiến lược tìm kiếm để thu nhận và tổ chức các phương tiện và 

nội dung kỹ thuật số thông qua nguồn thông tin. 

-Đánh giá các nguồn lực về tính hợp lệ, độ chính xác, mức độ liên quan và độ 

tin cậy. 

-Phân tích và giải thích cách các phương tiện truyền thông và công nghệ có thể 

được sử dụng để bóp méo, phóng đại và xuyên tạc thông tin. 

-Nhận thức được các tác động đạo đức và pháp lý của việc đạo văn của các tài 

liệu có bản quyền. 

Hợp tác trực tuyến 

-Nhận biết và bảo vệ khỏi những rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến giao 

tiếp trực tuyến và tham gia vào các cộng đồng trực tuyến (ví dụ: các nhóm thảo luận, 

blog và các trang mạng xã hội). 

-Sử dụng các công cụ web 2.0 (ví dụ: thảo luận trực tuyến, blog và wiki) để thu 

thập thông tin và xuất bản phương tiện kỹ thuật số. 

-Tạo, chia sẻ và sử dụng không gian làm việc cộng tác, tài liệu hoặc các công cụ 

kỹ thuật số khác để cộng tác không đồng bộ và đồng bộ với những người học từ xa. 

-Thể hiện trách nhiệm và quyền của người tham gia với tư cách là người sáng 

tạo trong không gian trực tuyến nơi họ sử dụng, tạo và chia sẻ thông tin. 

2.5. Nhóm kĩ năng an toàn công nghệ 

Là những hành vi kiểu mẫu, an toàn, hợp pháp và tuân thủ các chuẩn mực đạo 

đức khi tham gia và sử dụng công nghệ. 

An toàn trực tuyến 

Sinh viên thể hiện sự hiểu biết về các thách thức và trách nhiệm về vấn đề an 

toàn và đạo đức. 

-Hiểu làm thế nào để an toàn và đưa ra các quyết định có trách nhiệm và đạo 

đức khi đưa ra các quyết định online trong nền tảng  kỹ thuật số. 
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-Hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp và báo cáo nội dung không phù 

hợp, các hoạt động bất hợp pháp trong xã hội kỹ thuật số. 

-Xác định và hiểu tác động tích cực và tiêu cực của công nghệ và thiết bị kỹ 

thuật số, cách thức công nghệ có thể tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống và xã 

hội. 

Sự riêng tư 

-Nhận ra các mối đe dọa trực tuyến đối với quyền riêng tư và thực hành các 

chiến lược hiệu quả để bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các công nghệ thu thập 

dữ liệu và phần mềm độc hại. 

-Quản lý thông tin trực tuyến và sử dụng các chiến lược, chẳng hạn như tạo mật 

khẩu mạnh, để giữ an toàn trước các rủi ro trực tuyến. 

Dấu ấn kỹ thuật số 

-Thực hành tự phản ánh và xem xét việc chia sẻ trực tuyến có thể tác động đến 

bản thân và những người khác như thế nào. 

-Hiểu vai trò của danh tính trực tuyến và tính lâu dài của các lựa chọn và quyết 

định khi tương tác trực tuyến và xây dựng danh tính kỹ thuật số tích cực. 

Đe doạ trực tuyến 

-Xác định đe dọa trực tuyến và mô tả các chiến lược để đối phó với tình huống 

như vậy. 

3. Xây dựng bảng câu hỏi đánh giá trình độ kĩ thuật số của SV 

Bảng 1. Thang đo Likert 

Phát biểu Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý 

Điểm 1 2 3 4 5 

 (Nguồn: Likert, 1932) 

Kiến thức kỹ thuật số không chỉ liên quan đến các kỹ năng làm việc trực tuyến 

và sử dụng các mạng xã hội mà bao gồm tất cả các dạng công nghệ. Để phân tích cụ 

thể về năng lực ứng dụng kỹ thuật số, tiếp theo chúng tôi sẽ xây dựng một bảng hỏi 

ở phần này để đánh giá trình độ kỹ thuật số của người học. Đây là phương pháp 

nghiên cứu khảo sát, tham khảo từ các tác giả Pickard (2013) và John W. Creswell 
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& J. David Creswell (2017). Thang đo nghiên cứu được sử dụng là thang đo Likert 

(1932) 5 điểm với 1 điểm là “Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 điểm là “Hoàn toàn 

đồng ý” (Bảng 1).  Kết quả khảo sát sẽ là tài liệu đánh giá trình độ và kỹ năng kỹ 

thuật số hiện tại của người học; từ đó, chúng tôi có cơ sở xây dựng khung đánh giá 

năng lực chung cho người học ở các bậc học khác nhau và là dữ liệu quan trong để 

tiến hành nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo bằng các phương pháp phân tích dữ liệu 

Likert của Allen, I. E., & Seaman, C. A. (2007). Đối tượng khảo sát tập trung vào 

người học ở độ tuổi 15-35, và nội dung nghiên cứu (trình độ và năng lực thực hiện 

kỹ thuật số) được đo lường thông qua 6 yếu tố (Hình 1) sau: 

1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

Tôi có thể sử dụng các thiết bị dựa trên CNTT-TT (máy 

tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy 

tính để bàn, thiết bị và dụng cụ kỹ thuật số); chuột, bàn 

phím, màn hình cảm ứng, điều khiển bằng giọng nói và các 

hình thức nhập liệu khác; màn hình, tai nghe âm thanh và 

các dạng đầu ra khác; thiết bị chụp kỹ thuật số như máy 

ảnh, máy quay video, máy ghi âm. 

          

Tôi có thể sử dụng phần mềm năng suất cơ bản (soạn thảo 

văn bản, trình chiếu, bảng tính, chỉnh sửa hình ảnh); một 

trình duyệt web và các công cụ tìm kiếm. 

          

Tôi có thể sử dụng email và các dịch vụ liên lạc kỹ thuật 

số khác (ví dụ: văn bản, chia sẻ ảnh, hội nghị truyền 

hình). 

          

Tôi có thể tải xuống và đăng tải các tài liệu lên internet hoặc 

đám mây hoặc không gian chia sẻ của trường/lớp; tổ chức, 

quản lý và sao lưu các tệp kỹ thuật số 

          

Tôi có thể sử dụng hệ thống kỹ thuật số của trường đại học / 

cao đẳng và một loạt các dịch vụ kỹ thuật số cá nhân như 

mạng xã hội, mua sắm trực tuyến, các trang web. 
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1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

Tôi có thể áp dụng các thiết bị, ứng dụng, phần mềm và dịch 

vụ mới và luôn cập nhật CNTT khi nó phát triển 

          

Tôi có thể chọn, điều chỉnh và cá nhân hóa phần mềm / ứng 

dụng và dịch vụ theo sở thích và nhu cầu cá nhân (ví dụ: các 

tính năng thích ứng / hỗ trợ như ứng dụng lịch, quản lý dự 

án và thời gian, cơ sở dữ liệu liên hệ, công cụ đối chiếu / sắp 

xếp) làm cho thời gian học tập, làm việc hiệu quả hơn. 

          

2. Kiến thức về thông tin, dữ liệu và phương tiện truyền thông 

Tôi có thể tìm thông tin kỹ thuật số có liên quan bằng cách 

sử dụng các công cụ tìm kiếm, chỉ mục hoặc các đám mây 

thẻ; sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm thích hợp; tìm thông tin 

trong wiki, bài đăng trên blog, tạp chí học thuật, sách điện tử 

và trên web công khai. 

          

Tôi có thể tổ chức và quản lý thông tin kỹ thuật số bằng cách 

sử dụng các không gian tệp khác nhau và thư mục, dấu trang, 

phần mềm quản lý tài liệu tham khảo và gắn thẻ. 

          

Tôi có thể đánh giá xem thông tin kỹ thuật số có đáng tin cậy 

và phù hợp hay không; phân biệt các loại thông tin khác nhau 

(ví dụ: học thuật, chuyên môn, cá nhân và chính trị). 

          

Tôi có thể sử dụng thông tin để trả lời câu hỏi, giải quyết vấn 

đề, cung cấp thông tin thực hành và viết bài tập. Chia sẻ 

thông tin với giáo viên, đồng nghiệp và những người khác 

có liên quan đến việc học 

          

Tôi biết và tuân theo các quy định về bản quyền; chỉ sử dụng 

các nguồn hợp pháp; có thể hiểu và tránh đạo văn. 

          

Tôi có thể quản lý, truy cập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật số 

trong bảng tính và các phương tiện khác. 

          

Tôi hiểu được cách diễn giải dữ liệu liên quan đến chủ đề           
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1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

nghiên cứu. 

Tôi có thể ghi lại và sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ học 

tập và phát triển cá nhân. 

          

Tôi có thể đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo mật và sử dụng 

các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư một cách thích hợp. 

          

Tôi có thể tạo thông điệp có ý nghĩa bằng các phương tiện 

kỹ thuật số khác nhau (văn bản, đồ họa, video, hoạt hình, âm 

thanh và đa phương tiện). 

          

Tôi có thể truy cập phương tiện kỹ thuật số cho mục đích 

học tập / giải trí. 

          

3. Tạo lập, giải quyết vấn đề, sáng tạo bằng kỹ thuật số 

Tôi có thể thiết kế các tài liệu kỹ thuật số mới (ví dụ: bài 

đăng diễn đàn / mạng xã hội, podcast, trang web, wiki), 

thuyết trình, đồ họa thông tin. 

          

Tôi có thể sử dụng các phương tiện công nghệ để chụp, chỉnh sửa 

và sản xuất các sản phẩm kỹ thuật số (ví dụ: video và âm thanh). 

          

Tôi có thể đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề dựa trên 

bằng chứng kỹ thuật số. 

          

Tôi có thể thu thập dữ liệu bằng các công cụ kỹ thuật số liên 

quan đến lĩnh vực chủ đề (ví dụ: tìm kiếm dữ liệu, bản thu 

hình, bản ghi âm). 

          

Tôi có thể truy cập và sử dụng các tập dữ liệu liên quan đến 

lĩnh vực chủ đề. 

          

Tôi có thể thiết kế và quản lý các cuộc khảo sát trực 

tuyến. 

          

Tôi có thể phân tích dữ liệu bằng các công cụ định tính và 

định lượng đơn giản. 
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1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

Tôi có thể áp dụng các công cụ kỹ thuật số mới để học và 

những  cách học mới trong cài đặt kỹ thuật số. 

          

4. Giao tiếp, làm việc nhóm, tham gia trực tuyến 

Tôi có thể tham gia vào các phương tiện truyền thông kỹ 

thuật số khác nhau (ví dụ: email, bài thuyết trình, bài đăng 

trên blog, hội nghị trực tuyến, chia sẻ ảnh / văn bản, diễn đàn 

trực tuyến), và hiểu sự khác biệt giữa các phương tiện này. 

          

Tôi hiểu và tôn trọng các tiêu chuẩn giao tiếp khác nhau 

trong các không gian khác nhau (ví dụ: cá nhân, xã hội, học 

thuật, nghề nghiệp). 

          

Tôi luôn giao tiếp một cách tôn trọng và hòa nhập, nhận thức 

rằng truyền thông và mạng xã hội có thể được sử dụng để đe 

dọa, xấu hổ và quấy rối người khác. 

          

Tôi có thể xác định và xử lý các thông tin liên lạc kỹ thuật 

số sai hoặc có hại. 

          

Tôi có thể Làm việc trong các đội, nhóm và dự án để tạo ra 

kết quả chung hoặc đáp ứng các mục tiêu chung. 

          

Tôi có thể sử dụng các công cụ cộng tác (ví dụ: chia sẻ tệp, 

công cụ viết / vẽ được chia sẻ, công cụ quản lý dự án, lịch 

dùng chung và danh sách nhiệm vụ). 

          

Tôi có tham gia vào các môi trường hợp tác trực tuyến  (ví 

dụ: hội thảo trên web, thảo luận nhóm, cuộc họp nhanh). 

          

Tôi có tham gia vào các mạng trực tuyến liên quan đến sở 

thích cá nhân và / hoặc chủ đề đã học. 

          

Tôi có thể chia sẻ tài nguyên kỹ thuật số (ví dụ: đường dẫn 

trang web, dấu trang, hình ảnh, văn bản) khi cần thiết. 

          

Tôi tham gia tích cực vào các diễn đàn thảo luận: đăng bài 

đánh giá, nhận xét,‘ lượt thích ’, v.v. 
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1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

Tôi có thể xây dựng và quản lý các liên hệ trực tuyến.           

5. Năng lực học tập và phát triển kiến thức kỹ thuật số 

Tôi có thể xác định, lựa chọn và tham gia vào các cơ hội học 

tập kỹ thuật số (ví dụ: khóa học trực tuyến, podcast). 

          

Tôi có thể xác định, lựa chọn và sử dụng các tài nguyên học 

tập kỹ thuật số (ví dụ: câu đố, bài tập trực tuyến, mô phỏng, 

bài giảng mở). 

          

Tôi có thể điều chỉnh các công cụ / tài liệu kỹ thuật số để phù 

hợp với sở thích học tập và nhu cầu truy cập. 

          

Tôi có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật số để tham gia vào 

các cuộc trò chuyện học tập với giáo viên và bạn học khác. 

          

Tôi có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật số (cá nhân hoặc tổ 

chức) để tổ chức, lập kế hoạch và phản ánh quá trình học tập 

(ví dụ như lập bản đồ tư duy, ghi chú). 

          

Tôi có thể sử dụng các sự kiện / kết quả học tập được ghi lại 

để tự phân tích, phản ánh và trình bày thành quả học tập đạt 

được (ví dụ: blog học tập). 

          

Tôi có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật số để ghi chú, chú 

thích, đối chiếu, sắp xếp việc học với tài liệu, và ôn tập theo 

hệ thống. 

          

Tôi có thể tự đánh giá nhu cầu học tập; tham gia đánh giá 

trực tuyến dưới các hình thức khác nhau; nhận và trả lời phản 

hồi trực tuyến. 

          

Tôi có thể quản lý thời gian và công việc học tập; quản lý sự 

chú ý, tương tác và động lực để học trong bối cảnh kỹ thuật 

số. 

          

Tôi có thể làm việc và hỗ trợ các thành viên cùng nhóm, sử 

dụng công nghệ kỹ thuật số nếu thích hợp. 
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1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

Tôi có thể chia sẻ bí quyết kỹ thuật số và trao đổi kiến thức 

chuyên môn với những người khác khi cần. 

          

6. Sử dụng phương tiện kỹ thuật số hợp pháp, phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội 

Tôi có thể quản lý và duy trì các cấu hình và đảm bảo chúng 

phù hợp với các hệ thống mạng khác nhau (ví dụ: cá nhân, 

nghề nghiệp, học thuật). 

          

Tôi luôn có ý thức bảo vệ danh tính khi đăng bài và giao tiếp 

trực tuyến 

          

Tôi hiểu được cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng 

trong các hệ thống khác nhau như thế nào, và có thể sử dụng 

cài đặt quyền riêng tư một cách thích hợp. 

          

Tôi luôn duy trì công khai CV hoặc danh mục công việc hiện 

tại, đảm bảo nhà tuyển dụng có thể truy cập được kết quả 

học tập và các thành tích cá nhân khác. 

          

Tôi luôn sử dụng công nghệ kỹ thuật số theo những cách hỗ 

trợ phát triển cá nhân, an toàn bản thân, tôn trọng cá nhân và 

an toàn của người khác. 

          

Tôi luôn hành động tích cực chống lại đe dọa, bạo lực mạng, 

và các hành vi trực tuyến gây tổn hại cho người khác và xã hội. 

          

Tôi luôn xem xét các quyền và sai phạm, các hậu quả có thể 

xảy ra của hành vi khi tham gia mạng. 

          

Tôi có thể sử dụng các công cụ và phương tiện kỹ thuật số 

theo những cách phù hợp với giá trị và mục tiêu cá nhân. 

          

Tôi có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật số để truy cập các dịch 

vụ, theo dõi tình trạng sức khỏe và tham gia vào cộng đồng. 

          

Tôi ý thức rằng thông tin và phương tiện kỹ thuật số có thể 

gây mất tập trung, quá tải và căng thẳng; tôi sẽ ngắt kết nối 
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1. Kiến thức về công nghệ thông tin & truyền thông 

Phát biểu 1 2 3  4 5 

khi cần thiết. 

Tôi luôn quản lý các tương tác trực tuyến và trong thế giới thực 

theo hướng hỗ trợ phát triển những mối quan hệ lành mạnh. 

         

Hình 1. Jisc Digital Capabilities Framework 6 factors (Beetham, 2015) 

 

KẾT LUẬN 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi cách thức tư duy và làm việc của 

con người. Để chuẩn bị kiến thức và kĩ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, nhu cầu rèn 

luyện và phát triển các kĩ năng kỹ thuật số gần như là bắt buộc. Vì vậy việc hiểu và 

đánh giá kĩ năng số của sinh viên trở nên cấp thiết. Thông qua phân tích tài liệu tổng 

hợp từ các công trình nghiên cứu, các quan điểm của các viện giáo dục, các chuyên 

gia giáo dục độc lập, nhóm tác giả tổng hợp 5 nhóm kĩ năng số bao gồm kĩ năng ứng 

dụng công nghệ, kĩ năng tạo lập và trình bày, kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đế, kĩ 
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năng tương tác và làm việc nhóm trực tuyến, kĩ năng an toàn công nghệ. Ngoài ra, 

dựa trên mô hình đánh giá trình độ kĩ năng số của Ủy ban hệ thống thông tin liên kết 

(JISC), bảng câu hỏi đánh giá trình độ kĩ thuật số được xây dựng. Tuy nhiên đây chỉ 

là bước đầu tiên để triển khai đánh giá thực tế về trình độ kĩ thuật số của sinh viên. 

Các nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện trước khi triển khai đánh giá thực tế bao 

gồm đánh giá sơ bộ và hoàn chỉnh bản câu hỏi; phân tích nhân tố tác động đến trình 

độ kĩ thuật số; xây dựng khung đánh giá từng kĩ năng số cho sinh viên. 
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THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PROJECT-BASED LEARNING AND RECOMMENDED APPLICATION 

TO IMPROVE QUALITY OF THE INTERNATIONAL EDUCATION 

PROGRAMS AT HO CHI MINH CITY CAMPUS, FOREIGN TRADE 

UNIVERSITY 

TS Phạm Thị Mai Khanh – Bộ môn Nghiệp vụ 

 

TÓM TẮT 

Học tập dựa theo dự án (Project Based Learning – PBL) là một phương pháp 

giảng dạy có nhiều ưu điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới tính tích cực, chủ động 

và khả năng giải quyết vấn đề của học viên. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp 

này đỏi hỏi cần tuân thủ những điều kiện và quy trình nhất định và vì thế tạo những 

hạn chế cho việc áp dụng đại trà. Dựa trên khung lý thuyết về PBL, người viết mong 

muốn phân tích các điều kiện thuận lợi, thách thức của việc triển khai áp dụng phương 

pháp PBL cũng như một số gợi ý về cách thức tổ chức và đánh giá theo phương pháp 

PBL trong các chương trình đào tạo quốc tế tại tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại 

thương tại thành phố Hồ Chí Minh (CS II) nhằm tăng tính thực tiễn của nội dung 

giảng dạy, tính chủ động của học viên và từ đó gián tiếp giúp nâng cao chất lượng 

đào tạo.  

Từ khoá: học tập dựa trên dự án (PBL), nâng cao chất lượng đào tạo  

Abstract 

Project Based Learning (PBL) is a teaching method that has many advantages, 

in which a special emphasis on students' activeness, initiative and problem solving 

ability. However, the application of this method requires certain conditions and 

procedures and thus creates challenges for educational institutions. Based on the 

theoretical framework of PBL, the writer would like to analyze the advantages and 
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challenges of PBL application then provide some suggestions on how to create an 

enabling environment for to PBL in International Education programs Ho Chi Minh 

City Campus, Foreign Trade University. PBL is expected to bring real-world into the 

classrooms and encourage students’engagement thereby indirectly help improve 

training quality.  

Keywords: Project Based Learning (PBL), training quality improvement 

1. Đặt vấn đề  

Học tập dựa theo dự án (Project Based Learning – PBL) là một phương pháp 

giảng dạy giúp năng động hoá lớp học truyền thống vốn ấy bài học làm trung tâm và 

giáo viên là trọng tâm. Phương pháp PBL vẫn yêu cầu giảng viên bám sát nội dung 

giảng dạy nhưng lấy người học làm trung tâm, yêu cầu học viên tích hợp kiến thức 

giải quyết các vấn đề thực tế. Bằng việc giáo viên lùi lại, đảm nhận vai trò dẫn dắt 

(coach) và trao quyền cho học viên làm chủ quá trình học tập, học viên hình thành 

tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong quá trình học tập (PLB Works). Thông 

qua quá trình tìm hiểu vấn đề, phát triển giải pháp, triển khai dự án, học viên có thể 

hình thành được các kiến thức, kỹ năng và quan trọng hơn cả là thái độ học tập, nghiên 

cứu chuyên nghiệp – đảm bảo đầu ra theo mô hình ASK (Attitude-Skills-Knowledge) 

(Hoàng Anh Đức, Ngô Thị Diễm Quyên, 2019, tr.20). Muốn tận dụng những ưu điểm 

này, cần tìm hiểu các điều kiện cần thiết và các quy trình thiết kế, triển khai, kiểm 

soát, đánh giá các hoạt động PBL để từ đó tạo lập một môi trường thuận lợi cho việc 

ứng dụng PBL. Trong khuôn khổ bài viết này, sử dụng nhiều phương pháp như phân 

tích, tổng hợp, so sánh, diễn giải, quy nạp, dựa trên khung lý thuyết về tính chất và 

các bước triển khai PBL, tác giả sẽ phân tích những thuận lợi và thách thức trong việc 

triển khai áp dụng phương pháp PBL trong các chương trình đào tạo quốc tế tại CSII. 

Đồng thời bài viết cũng gợi ý các cách thức tổ chức và đánh giá để có thể triển khai 

hiệu quả PBL nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong chương trình đào 

tạo quốc tế tại CSII.  

2. Tổng quan về học tập theo dự án  

- Khái niệm dự án (Project) 
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Hiểu theo nghĩa rộng, dự án được hiểu là một nhiệm vụ cụ thể, xác định cần 

phải hoàn thành (Mederith và Mantel 2009, tr. 9). Theo Viện quản trị dự án (PMI), 

dự án được hiểu là một nỗ lực tạm thời được tiến hành nhằm tạo ra một sản phẩm 

hoặc dịch vụ duy nhất (PMBOK 2016). Như vậy có thể thấy với mục đích rõ ràng, 

các kết quả đầu ra của dự án là duy nhất và những kết quả này cần được tạo ra trong 

điều kiện thời gian, ngân sách và nhân lực, vật lực xác định. Giới hạn về các nguồn 

lực yêu cầu người quản lý dự án phải tìm ra phương thức hợp lý nhằm giải quyết vấn 

đề đặt ra một cách hiệu quả nhất, giúp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng với chi phí, thời gian hạn chế nhất. Yêu cầu này đòi hỏi quản trị tích 

hợp và sự kết hợp giữa tư duy logic và khả năng sáng tạo trong việc thiết kế, vận hành 

và kiểm soát dự án. Trong một môi trường thay đổi không ngừng, quản trị theo dự án 

đã dần thay thế và bổ sung cho các phương pháp quản trị truyền thống (theo chức 

năng, quy trình) trong các lĩnh vực đa dạng.  

- Khái niệm học tập dựa trên dự án (Project Based Learning - PBL) 

Khái niệm dự án được sử dụng trong các trường dạy về kiến trúc- xây dựng ở 

nước Ý từ cuối thế kỉ 16. Từ đó phương pháp PBL được áp dụng tại Pháp cũng như 

một số nước châu Âu khác và Hoa Kỳ, trước hết là trong các trường đại học và chuyên 

nghiệp. Đầu thế kỉ 20 các nhà sư phạm Hoa Kỳ đã xây dựng cơ sơ lí luận cho phương 

pháp dự án (The Project Method) và coi đó là phương pháp giáo dục quan trọng để 

thực hiện quan điểm dạy học lấy học viên làm trung tâm, nhằm khắc phục nhược 

điểm của dạy học truyền thống. Ban đầu, PBL được sử dụng trong dạy học thực hành 

các môn học kĩ thuật, về sau được dùng trong hầu hết các môn học khác, bao gồm 

các môn khoa học xã hội (Knoll 1997). Hiểu một cách đơn giản, PBL được hiểu là 

một phương pháp giảng dạy trong đó học viên học bằng cách tích cực tham gia vào 

dự án thực tế và có nghĩa đối với cá nhân mình (PBLWorks).  Theo Viện Giáo dục 

Buck (Hoa Kỳ), “học tập dựa trên dự án là một phương pháp giảng dạy trong đó sinh 

viên/học viên có được kiến thức và kỹ năng bằng cách làm việc trong một thời gian 

dài để điều tra và trả lời một câu hỏi, vấn đề hoặc thách thức xác thực, hấp dẫn và 

phức tạp.”   

Có thể thấy tiền đề của PBL là học tập dựa trên vấn đề (problem-based 
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learning). Không giống như hướng dẫn dựa trên giáo trình, học tập dựa trên vấn đề 

yêu cầu học viên có trách nhiệm đặt câu hỏi và khám phá câu trả lời. Với cách tiếp 

cận tương tự, trong PBL, các dự án có xu hướng kết thúc mở hơn, mang lại cho học 

sinh nhiều sự lựa chọn hơn khi muốn thể hiện những gì họ biết. Sự khác nhau giữa 

việc vận hành một dự án thật và việc học tập dựa trên dự án là ở mục tiêu thực hiện. 

Trong khi người làm dự án thật có mục tiêu cơ bản là hoàn thành dự án, bất kể là do 

công việc, do sở thích hay theo yêu cầu, thì việc triển khai các dự án theo PBL lại có 

chủ đích đạt được các giá trị giáo dục. Mục tiêu của các dự án theo phương pháp 

PBL không phải là hoàn thiện sản phẩm cuối, hay thương mại hoá sản phẩm, mà 

thông qua quá trình tìm hiểu vấn đề, phát triển giải pháp, triển khai dự án để học viên 

có thể hình thành được các kiến thức, kỹ năng và quan trọng hơn cả là thái độ học 

tập, nghiên cứu chuyên nghiệp (Hoàng Anh Đức, Ngô Thị Diễm Quyên, 2019, tr.20).  

- Ưu điểm của phương pháp PBL 

Như đã trình bày, đặc điểm về tính duy nhất và các giới hạn về nguồn lực của 

dự án đòi hỏi học viên phát triển kỹ năng quản trị tích hợp và sự kết hợp giữa tư duy 

logic và khả năng sáng tạo trong việc thiết kế, vận hành và kiểm soát dự án. Chính 

yêu cầu này đã tạo ra các ưu điểm của phương pháp PBL như (i) kết nối các nội dung 

học tập; (ii) tạo ra các kết nối rõ ràng với thế giới thực; (iii) giúp đánh giá một cách 

hệ thống: trong quá trình và đánh giá sản phẩm (Hoàng Anh Đức, Ngô Thị Diễm 

Quyên (2019, tr. 13). Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của PBL chính là tác động tích cực 

tới học viên. PBL được cho là giúp khuyến khích người học làm việc chủ động, nỗ 

lực, bền bỉ, đồng thời tích cực trong việc ra quyết định và hợp tác. Điều này đạt được 

qua việc gia tăng mức độ tham gia của học viên, theo đó các dự án cung cấp cho sinh 

viên một bối cảnh thực tế để học tập, tạo ra một “nhu cầu hiểu biết” mạnh mẽ. Ngoài 

ra, PBL tạo động lực học tập cho học viên qua việc các dự án cung cấp cho sinh viên 

sự lựa chọn và cơ hội thể hiện, cá nhân hóa trải nghiệm học tập của mình. Theo thiết 

kế, các dự án là kết thúc mở. Điều này có nghĩa là học sinh cần xem xét và đánh giá 

nhiều giải pháp và đồng thời bảo vệ lựa chọn của mình. Biết cách giải quyết vấn đề, 

làm việc hợp tác và suy nghĩ đổi mới đang trở thành những kỹ năng thiết yếu trong 

một thế giới ngày càng nhiều thách thức phức tạp.  
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Hiệu quả học tập qua PBL với việc gia tăng sự tham gia của học viên so với các 

phương pháp khác có thể được xem xét qua mô hình của Viện Khoa học hành vi ứng 

dụng NTL, đánh giá sự tương quan trong quá trình hấp thu kiến thức giữa các phương 

thức học tập khác nhau (Hình 1). "Kim tự tháp học tập", đôi khi được gọi là "Tháp 

học tập", cho thấy hầu hết sinh viên chỉ nhớ khoảng 10% những gì họ đọc từ sách 

giáo khoa, nhưng giữ lại gần 90% những gì họ học được thông qua hướng dẫn người 

khác. Mô hình Tháp học tập gợi ý rằng một số phương pháp học tập hiệu quả hơn 

những phương pháp khác và các phương pháp học tập khác nhau sẽ dẫn đến việc học 

tập sâu hơn và duy trì lâu dài hơn. Cụ thể, học qua "bài giảng" (giảng viên thuyết 

trình) là một trong những phương pháp không hiệu quả nhất để học và lưu giữ thông 

tin. Bài giảng là một hình thức học tập thụ động, nơi học viên chỉ cần ngồi lại và lắng 

nghe thông tin được giáo viên hoặc giáo sư “đút” cho bạn. Trong khi đó, những 

phương thức trực quan, đòi hỏi sự tham gia của người học lại có hiệu quả cao hơn. 

Học viên có cơ hội nhớ được tới 75% những gì mình học khi có cơ hội thực hành 

những nội dung này.  

Hình 1: Tháp học tập (The Learning Pyramid by NTL) 

 

- Đặc điểm của PBL 

Trước tiên, dự án phải được coi là trọng tâm của môn học. Thông qua dự án, 

sinh viên sẽ gặp phải và tìm hiểu về các khái niệm trọng tâm của môn học. Việc giao 

cho sinh viên các dự án để có được các ví dụ, minh hoạ, bài thực hành bổ sung,… 

cho một môn học không thực sự là ví dụ điển hình của PBL.  
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Thứ hai, trong PBL, các câu hỏi của dự án phải "được xây dựng để tạo mối liên 

kết giữa các hoạt động dự án và kiến thức khái niệm cơ bản mà giảng viên muốn 

người học nắm được" (Barron và cộng sự, 1998, trang 274). Câu hỏi gợi mở hay vấn 

đề chưa được xác định rõ cần được thiết kế để khiến học viên buộc phải tự tìm hiểu 

các kiến thức của môn học/ngành học của mình.  

 PBL cũng đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm kiếm thông tin nhằm giải quyết 

vấn đề một cách tích cực, có hệ thống. Quá trình tìm kiếm thông tin nhằm giải quyết 

vấn đề là một quá trình có mục đích, liên quan tới việc tìm kiếm, tạo lập hiểu biết và 

đề xuất giải pháp. Dạng thức của quy trình này là đa dạng, nhưng để được coi là một 

dự án PBL, hoạt động trọng tâm của dự án phải gắn với việc chuyển hoá và xây dựng 

tri thức (hiểu biết và kỹ năng mới) của sinh viên (Bereiter & Scardamalia, 1999). 

PBL lấy người học làm trung tâm. Các dự án PBL không kết thúc ở một kết quả 

định trước hoặc được triển khai theo cách thức đã định trước. Các dự án PBL dành 

cho học viên nhiều quyền tự chủ, khả năng lựa chọn, thời gian tự học đồng thời gia 

tăng trách nhiệm của sinh viên so với hướng dẫn truyền thống và các dự án truyền 

thống.  

Cuối cùng, các dự án PBL phải có tính xác thực (authencity). Tính xác thực 

cần có được qua chủ đề, nhiệm vụ, vai trò của học viên, bối cảnh mà công việc của 

dự án được thực hiện, các cộng tác viên làm việc với học viên trong dự án, đầu ra của 

dự án,... (Gordon, 1998). PBL kết hợp các thách thức thực tế trong đó trọng tâm là 

các vấn đề hoặc câu hỏi xác thực (không phải mô phỏng) và nơi các giải pháp có tiềm 

năng được thực hiện. 

- Các bước triển khai PBL 

Bước 1: Xác định câu hỏi chính 

Đối với phương pháp PBL, yêu cầu gắn kết các hoạt động của dự án với các nội 

dung cơ bản của môn học/ngành học là yêu cầu quan trọng nhất. Chính vì vậy, các 

nhà hoạch định phải bắt đầu với yêu cầu đầu ra của môn học và xác định các nội dung 

cơ bản có liên quan hoặc có thể ứng dụng vào thực tế trong chương trình học tập; xác 

định mục tiêu học tập cụ thể bằng cách dựa vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của bài 

học/chương trình, những kĩ năng tư duy bậc cao cần đạt được. Trên cơ sở đó, người 
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dạy có thể xây dựng dạng câu hỏi chính cho đề bài dự án và khuyến khích người học 

đề xuất, xác định các chủ đề tương ứng đã và đang xảy ra trong cuộc sống, chú ý vào 

những vấn đề lớn mà xã hội đang quan tâm.  

Bước 2: Thiết kế một kế hoạch tạo điều kiện thực hiện dự án.  

Việc xây dựng và công bố bộ tiêu chí đánh giá việc đạt được các mục tiêu học 

tập (assessment rubrics) là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, cần lập lịch trình thực hiện 

PBL với các cột mốc quan trọng gắn với (1) kế hoạch triển khai các dự án mà học 

viên đã chọn; (2) kế hoạch đảm bảo học viên có thể chia sẻ việc thực hiện dự án và 

việc học của mình cũng như phản ánh về quá trình này; (2) kế hoạch để đưa ra phản 

hồi/góp ý của giảng viên; (3) hoạch để cung cấp thông tin quan trọng nhằm hỗ trợ kịp 

thời học viên; (4)  kế hoạch tổ chức hội thảo nhóm và hội thảo chung. 

Bước 3: Giám sát học viên và tiến độ của dự án.  

Dựa trên các kế hoạch đã xây dựng, người dạy tiến hành giám sát hoạt động của 

các học viên trong quá trình thực hiện dự án cũng như cung cấp phản hồi và thông tin 

hỗ trợ kịp thời cho học viên. Trong quá trình giám sát và phản hồi, cần phát huy vai 

trò tích cực qua việc đặt câu hỏi cho học viên và cho phép họ có cơ hội tìm ra câu trả 

lời.  

Bước 4: Đánh giá kết quả dự án, rút kinh nghiệm  

Học viên trình bày kết quả cùng với kiến thức mới mà họ đã tích lũy thông qua 

dự án (theo nhóm hoặc cá nhân).  Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các 

nhóm người học, giới thiệu trước lớp, trong trường hay ngoài xã hội. Bên cạnh việc 

đánh giá quá trình thực hiện và kết quả dự án dựa trên những sản phẩm thu được, tính 

khúc chiết và hợp lý trong cách thức trình bày của học viên, cần chú trọng đánh giá 

mức độ đạt được các mục tiêu học tập đã được đề ra. Kết quả dự án cũng có thể được 

đánh giá từ bên ngoài. Giảng viên và người học sau đó có thể tổng kết những kinh 

nghiệm rút ra phục vụ cho việc thực hiện các dự án tiếp theo. 

3. Những thuận lợi và khó khăn đối với việc áp dụng phương pháp PBL trong 

các chương trình đào tạo quốc tế tại CSII 

3.1. Những thuận lợi đối với việc áp dụng PBL trong các chương trình đào tạo 
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quốc tế tại CSII 

- Các chương trình ĐTQT tại CSII có quy mô lớp học nhỏ, giảng viên có điều 

kiện để giám sát và hỗ trợ học viên trong quá trình triển khai dự án. Để đảm bảo hiệu 

quả của phương pháp PBL, các dự án cần có quy mô nhỏ, phù hợp với khả năng điều 

phối và phân định vài trò của học viên. Việc tiến hành dự án cá nhân hoặc theo nhóm 

nhỏ tối đa 5 thành viên sẽ khiến cho công việc giám sát, hỗ trợ học viên trong từng 

dự án trở nên quá tải với quy mô lớp lớn hơn 40 học viên. 

- Các chương trình ĐTQT tại CSII chủ yếu thuộc ngành kinh doanh, hướng tới 

gắn với thực tiễn nên việc triển khai các đè tài thực tiễn phù hợp với định hướng 

chương trình và đặc điểm của các môn học. 

- Các sinh viên theo học chương trình ĐTQT có khuynh hướng tư duy thực tế, 

quan tâm tới các nội dung có khả năng ứng dụng nên thường ít có hứng thú với các 

nội dung lý thuyết. Việc khơi gợi hứng thú của học viên trở nên dễ dàng hơn với các 

yêu cầu học tập gắn với thực tiễn, đặc biệt với cơ hội được trao đổi trực tiếp và phản 

hồi thường xuyên với giảng viên, người hướng dẫn.  

 - Cuối cùng, trong các chương trình đào tạo hiện hành, đã có sẵn các môn học 

được thiết kế theo phương pháp PBL với bộ công cụ gồm yêu cầu đối với dự án, 

hướng dẫn về phương thức thực hiện, tiến độ và bộ tiêu chí đánh giá dự án, ví dụ như 

môn Practice Week, Project Management, hay đặc biệt là Business Project, Business 

Management Dissertation.  

3.2. Những thách thức đối với việc áp dụng PBL trong các chương trình đào tạo 

quốc tế tại CSII 

- Ứng dụng phương pháp PBL đòi hỏi nhiều thời gian. Đây là trở ngại lớn nhất, 

nếu không được bố trí thời gian phù hợp hoặc giáo viên không có sự linh hoạt thì 

buộc những người thực hiện phải làm việc ngoài giờ để đáp ứng các  yêu cầu về tổ 

chức thực hiện, theo dõi dự án, giám sát tiến độ, quản lý lớp học, đưa ra phản hồi và 

hỗ trợ khi cần thiết. Khối lượng công việc của giảng viên vì thế cũng tăng lên so với 

các phương pháp giảng dạy truyền thống.  

- Việc thiết kế và quản lý các dự án trong phương pháp PBL đòi hỏi kỹ năng lập 

kế hoạch và quản lý có thể không quen thuộc với những giảng viên theo phương pháp 
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truyền thống. Hơn nữa, PBL đặt giáo viên vào vai trò của người hỗ trợ hơn là chuyên 

gia trong lớp học, điều này đòi hỏi giảng viên một mặt phải kiềm chế xu hướng “diễn 

giải sẵn các nội dung”, chủ động “trao quyền” cho học viên, mặt khác phải tích hợp 

khéo léo các bài học nhỏ trực tiếp trong quá trình phản hồi và trao đổi với học viên 

để cung cấp kiến thức và công cụ kịp thời cho họ. "Bộ công cụ" trong lớp học về gắn 

với chiến lược giảng dạy cũng cần thời gian và các kỹ năng đặc biệt để phát triển 

hoặc hoàn thiện gắn với bối cảnh địa phương.  

- Sự thiếu chủ động và khả năng tự học của học viên cũng là một rào cản lớn 

với mô hình hướng tới trao quyền tự chủ cho người học này. Người học thường gặp 

khó khăn khi thực hiện các công việc của dự án như (i) xác định dự án, thiết kế các 

hoạt động và lựa chọn phương pháp thích hợp; (ii) thiết lập mục tiêu rõ ràng cho các 

giai đoạn khác nhau của dự án; (iii) tiến hành điều tra, tìm những câu hỏi để thu thập 

thông tin một cách khoa học, (iv) quản lý thời gian, giữ đúng thời hạn cho từng công 

việc và khi kết thúc dự án và cuối cùng (v) phối hợp và hợp tác trong nhóm. Do sự 

thiếu chủ động của học viên, việc duy trì động cơ cho học viên trong suốt quá trình 

thực hiện dự án cũng gặp nhiều thách thức khi khối lượng công việc mà học viên cần 

thực hiện thường cao hơn so với các lớp học theo phương pháp truyền thống.  

4. Một số đề xuất nhằm vận dụng phương pháp PBL nhằm nâng cao chất lượng 

các chương trình đào tạo quốc tế tại tại Cơ sở II  

4.1. Từ góc độ giảng viên:  

- Như đã đề cập, để đảm bảo hiệu quả khi áp dụng phương pháp PBL, giảng 

viên cần nắm rõ vai trò của mình. Giảng viên chỉ đóng vai trò định hướng (chỉ ra 

những điều cần được lý giải của vấn đề), trợ giúp (chỉ ra nguồn thông tin, giải đáp 

thắc mắc,…), đánh giá (kiểm tra các giả thuyết và kết luận của người học), hệ thống 

hóa kiến thức, khái quát hóa các kết luận. Thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề 

không được cung cấp trước giờ lên lớp. Sinh viên phải tự vận dụng nguồn kiến thức 

đã có, tăng cường tương tác với nhóm và người hướng dẫn để tìm ra vấn đề và giải 

quyết vấn đề. Phương pháp PBL qua đó rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy tích 

cực để ghi nhớ sâu hơn so với việc được nghe giải thích từ giảng viên. Với phương 

pháp này, đòi hỏi người hướng dẫn và người học thảo luận để đi đến giải quyết triệt 
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để một vấn đề có thể gặp trong đời sống.  

- Chất lượng của giảng dạy sử dụng PBL phụ thuộc vào chất lượng của dự án đi 

kèm. Giảng viên cần hiểu rõ và thiết kế môn học dựa trên các tiêu chí cấu thành một 

dự án tốt: (i) gắn với nội dung học tập quan trọng, cốt lõi của chương trình; (ii) có 

tính khả thi (phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của người học); (iii) các nhiệm 

vụ của dự án phải được thiết kế cụ thể; kích thích được cảm hứng, say mê của người 

học; qua hoạt động của dự án người học có nhu cầu tìm hiểu và tiếp thu được kiến 

thức của môn học; (v) phát huy tối đa năng lực cá nhân của người học khi họ đảm 

nhận những vai trò khác nhau và hợp tác làm việc trong các nhóm; (vi) dự án phải 

gắn với đời sống thực tế của người học, người học có điều kiện tiếp xúc với những 

đối tượng thực tế, các nguồn lực cộng đồng, tham khảo các chuyên gia trong lĩnh vực 

nghiên cứu; (vii) dự án phải có sản phẩm cụ thể, kết quả dự kiến của dự án phải được 

làm rõ từ đầu và được rà soát trong suốt quá trình triển khai dự án; (viii) dự án có các 

hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên.  

- Để duy trì động cơ học tập và đảm bảo mục tiêu giảng dạy của môn học là 

giúp học viên tự học trong quá trình thực hiện dự án, giảng viên có thể sử dụng chiến 

lược cung cấp cho học viên các mục tiêu di động (moving targets) trong suốt quá 

trình thực hiện dự án – theo đó bắt đầu với các yêu cầu/nhiệm vụ vừa sức và nâng 

dần yêu cầu/nhiệm vụ lên qua các giai đoạn của lớp học.  

- Về đảm bảo vai trò của giảng viên trong việc cung cấp các thông tin/nội dung 

quan trọng của môn học, giảng viên nên lần lượt cung cấp nội dung qua các bài học 

nhỏ trực tiếp dựa trên yêu cầu của học viên gắn với quá trình thực hiện dự án. Việc 

tích hợp khéo léo dựa trên sự cần thiết này sẽ giúp duy trì động cơ và sự hào hứng 

trong học tập của học viên. Nếu giảng viên cung cấp tất cả các thông tin/kiến thức 

quan trọng vào đầu môn học, học viên sẽ mất đi sự hào  hứng và thiếu đi sự chủ động 

trong việc tìm kiếm thông tin/kiến thức. Nếu đến khi kết thúc môn  học giảng viên 

mới cung cấp tất cả nội dung quan trọng của mình, sinh viên sẽ phải chịu áp lực một 

cách không cần thiết khi tự mình phải tìm kiếm thông tin, hiệu quả học tập cũng vì 

thế bị giảm sút. Cũng cần lưu ý là không phải mọi học viên đều cần các bài học nhỏ 

trực tiếp như nhau, một số bài học nhỏ trực tiếp có thể chỉ được dạy cho những nhóm 
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nhỏ cần chúng chứ không phải cho cả lớp. Một mức độ can thiệp "hiệu quả" và kịp thời 

sẽ có được qua việc đưa ra các câu hỏi giúp học viên phản ánh và làm chủ việc học của 

mình. Đặt câu hỏi cho sinh viên và cho phép họ có cơ hội tìm ra câu trả lời để đưa họ đi 

theo hướng họ cần sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ rõ hướng đi cho học viên. Khác 

với “thực hiện dự án” vốn lấy việc hoàn thành dự án là hoạt động chính thì học tập dựa 

trên dự án dùng dự án làm phương tiện để học viên tiếp thu các kiến thức và kỹ năng 

quan trọng đã được đào tạo. 

- Để duy trì việc tương tác và phản hồi xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án, 

cần duy trì việc tổ chức hội thảo nhóm và workshop cho lớp. Đây là nơi để sinh viên tự 

phản ánh và chia sẻ bất kỳ câu hỏi, rào cản hoặc thành tựu nào họ gặp trong quá trình 

học; nhận được phản hồi của học viên khác và của người hướng dẫn.  

- Cho dù việc tạo ra sản phẩm không phải mục tiêu chính trong phương pháp PBL, 

kết quả của dự án được thể hiện kết tinh trong sản phẩm của người học. Ngay từ khi triển 

khai dự án, các kết quả dự kiến phải được làm rõ và luôn được rà soát nhiều lần. Người 

học cần có điều kiện thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua báo cáo và bài thuyết trình 

về sản phẩm. 

- Bên cạnh khuôn khổ lớp học, cần khuyến khích học viên tham gia các cuộc thi về 

lập phương án, kế hoạch kinh doanh như Creatio, khởi nghiệp cùng KAWAI, phát triển 

giải pháp sáng tạo cho các vấn đề xã hội như Hutl Prize, Social Business Creation, 

VSIC…  Các yêu cầu của cuộc thi đa dạng từ phân tích tình huống giả định, phân tích 

tình huống thực tế cho đến thiết kế và thực hiện một dự án thực tế sẽ biến chúng thành 

sân chơi tập dượt cho học viên, cũng là nơi để học viên ứng dụng những kinh nghiệm và 

kỹ năng có được qua phương pháp PBL.  

4.2. Từ góc độ nhà quản lý 

` - Rõ ràng không thể áp dụng dạy học dự án tràn lan mà chỉ có thể áp dụng với 

những nội dung nhất định trong những điều kiện cho phép. Dạy học dự án không thể 

thay thế phương pháp thuyết trình trong việc truyền thụ những tri thức lý thuyết hay việc 

thông báo thông tin. Tuy nhiên, xét tới những ưu điểm của PBL, cần xem xét áp dụng 

PBL cho những môn học trọng điểm yêu cầu tính ứng dụng cao hoặc giúp học viên tổng 

hợp kiến thức đã học để ứng dụng trong thực tế., đồng thời cần linh hoạt trong việc bố 
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trí thời khoá biểu cho các môn học quan trọng này để đảm bảo thời gian cho học viên thực 

hiện dự án, đảm bảo tính linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động hội thảo nhóm, 

workshop, thuyết trình về sản phẩm dự án. Cũng cần xác định các “cụm môn học liên 

quan” để thiết kế các dự án phù hợp giúp học viên kết nối kiến thức của các môn học và 

thấy được ứng dụng của sự kết nối này trong thực tế.  

- Để giúp học viên có thể tham gia hiệu quả hơn vào các lớp học PBL, có thể cân 

nhắc tới việc hỗ trợ sinh viên qua các môn học tự chọn, rèn luyện cho người học các kỹ 

năng làm việc theo nhóm: phân công công việc trong nhóm, theo dõi hoạt động của các 

thành viên, tiến hành công việc được phân, phối hợp hỗ trợ trong quá trình làm việc, tổng 

hợp kết quả của toàn nhóm để cho ra sản phẩm, trình bày sản phẩm trước người khác. Các 

kỹ năng này có thể được rèn luyện thông qua các trò chơi/game được tiến hành trên lớp để 

học có cơ hội tiếp xúc, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Cân nhắc tới việc đào tạo giảng viên, chuẩn bị một đội ngũ sẵn sàng tham gia các 

hoạt động PLB, theo đó giúp giảng viên (i) hiểu đúng và đầy đủ về dạy học dự án; (ii) có 

khả năng thiết kế một dự án vừa gắn với nội dung dạy học vừa gắn với thực tiễn đời sống; 

(iii) có kỹ năng tổ chức thực hiện, theo dõi dự án, giám sát tiến độ, quản lý lớp học; (iv) có 

kỹ năng đưa ra phản hồi và hỗ trợ khi cần thiết; (v) có năng lực sử dụng công nghệ thông 

tin để hỗ trợ dự án; và (vi) có khả năng hiết kế các tiêu chí đánh giá cho một dự án cụ thể.  

- Các hoạt động thực hành, thực tiễn khi thực hiện PBL đòi hỏi phương tiện vật chất 

và tài chính phù hợp, vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp và sự tham gia của doanh nghiệp 

trong việc triển khai hoạt động giảng dạy theo phương pháp PBL cũng hết sức quan trọng. 

Các đề tài dựa trên vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp cũng như cơ hội thực tập đi kèm sẽ 

giúp học viên thấy rõ hơn ý nghĩa của các dự án mà mình tiến hành cũng như phát triển 

khản năng tận dụng các nguồn lực nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng của thực tiễn.  

Kết luận  

Cuối cùng, cho dù nêu bật những ưu điểm của PBL, người viết không có ý định cổ 

suý cho việc áp dụng tràn lan hay thay thế hoàn toàn các phương pháp giáo dục khác bằng 

PBL. Trái lại, nếu được thiết kế và triển khai hợp lý, PBL hoàn toàn có thể tích hợp thành 

công với các phương pháp nhằm phát huy hiệu quả giảng dạy, học tập.  
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ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

TRONG GIẢNG DẠY 

TEACHING FINANCIAL PLANNING WITH SIMULATIONS   

TS Nguyễn Thị Hoàng Anh 1– Bộ môn Nghiệp vụ 

 

TÓM TẮT 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của việc áp dụng trò chơi mô phỏng trong 

giáo dục. Quá trình học tập được xây dựng thông qua các trò chơi mô phỏng tạo được 

sự quan tâm và thúc đẩy người học tham gia một cách tích cực. Trò chơi mô phỏng 

bổ sung cho giáo dục lý thuyết bằng cách cung cấp một môi trường học tập năng động 

cho sinh viên, giúp thu hẹp khoảng cách tồn tại giữa kiến thức của sinh viên tốt nghiệp 

và các kỹ năng thực tế cần thiết trong lực lượng lao động ngày nay. Bài báo này giới 

thiệu trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính và ứng dụng của trò chơi nay trong 

giảng dạy các môn học Tài chính, kế toán. Trò chơi mô phỏng tái tạo một môi trường 

kinh doanh thực tế cho phép người học đảm nhận các vai trò khác nhau khi họ phân 

tích tình huống và đưa ra quyết định. Bên cạnh việc kết nối môi trường học tập với 

môi trường thực tế, trò chơi mô phỏng cũng thực hiện được mục tiêu thúc đẩy học 

tập tích cực và tăng cường phát triển năng lực của sinh viên. Bài báo cũng đề xuất 

các chiến lược để giúp giảng viên có thể triển khai tốt hoạt động giảng dạy, phát huy 

cao nhất hiệu quả của trò chơi mô phỏng. 

Từ khóa: Trò chơi mô phỏng, lập kế hoạch tài chính, tổ chức giảng dạy 

Abstract 

The benefits of using simulation in education have been well-documented. The 

learning process built through simulation games engenders interest and motivates 

learners to participate actively. Simulation games complement traditional teaching 

strategies by providing a dynamic learning environment for students, helping to 

                                              
1 Tác giả được tài trợ từ Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng trò 

chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính và áp dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên Đại học Ngoại thương”, mã số NT2019-38 
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bridge the gap that exists between graduates' knowledge and essential practical skills 

in workforce today. This paper introduces a financial planning simulation game and 

its application in teaching Finance and Accounting subjects. The simulation game 

recreates a real business environment that allows learners to take on different roles as 

they analyze situations and make decisions. By connecting the learning environment 

with the real world, the simulation game also promoté active learning and enhances 

students' capacity development. The paper also proposes strategies to help lecturers 

effectively implement teaching activities and maximize the effectiveness of the 

simulation game. 

Keywords: Simulations, financial planning, teaching strategy 

1. Giới thiệu 

Trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy các lợi 

ích của việc ứng dụng các trò chơi mô phỏng trong giáo dục. Mô phỏng là một phương 

pháp dạy/học hoặc đánh giá nội dung học tập dựa trên việc tái tạo một tình huống 

thực tế trong đó sinh viên phải đảm nhận các vai trò khác nhau để phân tích tình 

huống và đưa ra quyết định tình huống thực tế (Cilchot, 2001). Wolfe và Rogé (1997) 

chỉ ra rằng các trò chơi mô phỏng cung cấp một môi trường học tập phong phú, cho 

phép người học trải nghiệm việc ra quyết định nhóm và phân tích giá trị của các quyết 

định khác nhau qua một số giai đoạn quyết định. Quá trình học tập được xây dựng 

thông qua các trò chơi mô phỏng tạo ra sự quan tâm và thúc đẩy người học tham gia 

một cách tích cực. Các hoạt động mô phỏng được thiết kế để có thể tạo động lực và 

sự nhiệt tình trong sinh viên (Cilchot, 2001). Người học cảm thấy rằng họ đang giải 

quyết vấn đề và thực hiện các quyết định như trong thế giới “thực”. Các nghiên cứu 

cũng chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa trò chơi mô phỏng giáo dục và kết quả học tập 

của người học. Randel và ctg. (1992) đã khám phá ra rằng trò chơi mô phỏng giáo 

dục có thể tăng động lực học tập của người học. Động lực là một điều kiện không thể 

thiếu của quá trình học tập và trò chơi mô phỏng cung cấp cho người học điều kiện 

này. Tương tự, Schwabe và Göth (2005) đã áp dụng trò chơi trong các hoạt động học 

tập của họ, và cho thấy, trò chơi mô phỏng không chỉ tăng động lực cho người học 

mà còn tăng cơ hội để các em tương tác với nhau. 
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Các chương trình giảng dạy kinh doanh của các trường đại học khác nhau trên 

thế giới luôn tìm cách gắn lý thuyết với thực tiễn bằng nhiều cách thức khác nhau và 

trò chơi mô phỏng là một phương pháp sư phạm ngày càng được áp dụng phổ biến 

(Abodor & Daneshfar, 2006). Bên cạnh việc kết nối môi trường học tập với môi 

trường thực tế, trò chơi mô phỏng cũng thực hiện được mục tiêu thúc đẩy học tập tích 

hợp và tăng cường phát triển năng lực của sinh viên. Khác với phương pháp giảng 

dạy truyền thống, mô phỏng kinh doanh thu hẹp khoảng cách giữa lớp học và thế giới 

thông qua việc tạo môi trường mô phỏng trong đó sinh viên học tập kinh nghiệm 

thông qua việc thiết kế, thực hiện và kiểm soát chiến lược kinh doanh. 

 Nhận thấy tầm quan trọng của việc áp dụng trò chơi mô phỏng trong giảng dạy 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, nhóm tác giả đã xây dựng và đưa vào 

thử nghiệm trò chơi mô phỏng Lập Kế hoạch tài chính – Fplan. Với trò chơi này, 

người học được chia thành các nhóm tham gia điều hành một công ty trong một môi 

trường kinh tế mô phỏng. Các nhóm phải lập kế hoạch tài chính để quản trị dòng tiền 

với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Các nhóm được yêu cầu xác định giá cả cho sản 

phẩm, phân bổ ngân sách để quảng bá sản phẩm.... Trò chơi được chơi qua 4 vòng, 

theo đó các nhóm sẽ đưa ra những quyết định cho từng vòng và nhận phản hồi dưới 

dạng báo cáo tài chính, dữ liệu thị trường và khách hàng, và thông tin về đối thủ cạnh 

tranh. Tất cả sẽ được giải thích và phân tích cho vòng quyết định tiếp theo. Với 

phương thức này, người học được học các kỹ năng như giải quyết vấn đề, phân tích 

và tổng hợp thông tin để ra quyết định, cũng như các kỹ năng mềm như kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo...  

 Trong phần tiếp theo, bài viết phân tích các lợi ích của trò chơi mô phỏng trong 

giáo dục. Trên cơ sở đó, bài viết giới thiệu trò chơi mô phỏng về Lập kế hoạch tài 

chính - Fplan. Bài viết cũng đề xuất một số chiến lược giúp giảng viên có thể giảng 

dạy trò chơi mô phỏng hiệu quả, tạo ra kết quả học tập thành công.  

2. Trò chơi mô phỏng trong giáo dục 

Giáo dục trong các trường đại học vẫn còn bị chỉ trích là không chuẩn bị đầy đủ 

cho sinh viên gánh vác trách nhiệm của một thế giới kinh doanh phức tạp (Poisson-

de Haro & Turgut, 2012). Datar, Garwin và Cullen (2010) đã nhấn mạnh sự cần thiết 
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cần làm cho các chương trình đào tạo kinh doanh có tính ứng dụng cao hơn. Sinh viên 

tốt nghiệp cần có tầm nhìn toàn cầu, có khả năng quản lý và khả năng tích hợp, và vì 

vậy các trường đại học cần phải gắn được lý thuyết và thực tiễn trong giảng dạy và 

đảm bảo sinh viên có khả năng đối mặt với thế giới bên ngoài. Điều này thách thức 

các công cụ và phương pháp sư phạm truyền thống và tạo điều kiện cho sự phát triển 

của các công cụ giáo dục mới theo hướng tích hợp với hợp tác và sáng tạo và tạo ra 

giá trị trong lớp học (Ghinea, 2013). Xu hướng này đã thúc đẩy việc sử dụng ngày 

càng nhiều các phương pháp học tập tích cực, trong đó có ứng dụng trò chơi mô 

phỏng trong giảng dạy.  

So với các phương pháp giảng dạy truyền thống, trò chơi mô phỏng mang lại 

nhiều lợi ích tích cực. Với việc đưa lý thuyết vào thực tế cuộc sống, người học phải 

tự áp dụng kiến thức mình có về tình huống và biến nó thành hành động trong thời 

gian thực. Quá trình này mang lại cho người học những trải nghiệm thực tế, người 

học có thể hiểu rõ hơn vấn đề và đưa ra cách thức giải quyết vấn đề, điều này giúp 

người học lưu giữ kiến thức tốt hơn. Mô phỏng thúc đẩy việc người học hiểu được 

kiến thức thông qua thực hành trải nghiệm. Chúng giúp người học hiểu các sắc thái 

khác nhau của một hoạt động. Người học thường thấy thích thú hơn khi họ trực tiếp 

trải nghiệm hoạt động, hơn là chỉ nghe hoặc nhìn thấy hoạt động đó. Vlachopoulos 

& Makri (2017) cho rằng trò chơi mô phỏng giúp đạt được sự tương tác tốt hơn trong 

quá trình học tập. Trò chơi mô phỏng thúc đẩy bốn yếu tố cốt lõi: động lực, tương 

tác, vui vẻ và đa phương tiện (Jabbar & Felicia, 2015). Thông qua những yếu tố này, 

trò chơi mô phỏng kỹ thuật số hỗ trợ sự phát triển của cảm xúc và nhận thức, những 

yếu tố quan trọng đối với quá trình học tập hiệu quả. 

Mô phỏng là một công cụ đã được chứng minh để cải thiện việc học và tạo ra một 

môi trường tích cực khuyến khích thử nghiệm và chấp nhận sai lầm, một điều rất quan 

trọng trong học tập. Các công cụ mô phỏng có thể theo dõi sự tiến bộ của người học và 

cung cấp phản hồi nhanh chóng có thể hỗ trợ người học phát triển các kỹ năng. Mô 

phỏng thúc đẩy việc sử dụng tư duy phản biện và đánh giá. Các trò chơi mô phỏng 

thường có kết thúc mở, và do vậy có thể được sử dụng để khuyến khích học sinh suy 

ngẫm về các hàm ý khác nhau của một kịch bản trò chơi. Theo Kayes (2002), trong 

khoa học quản lý, sinh viên cần phải đạt được hai kỹ năng quan trọng - khả năng tích 
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hợp các khái niệm và khả năng đưa ra quyết định. Do đó học sinh thể hiện hai khả năng 

này trong một kịch bản kinh doanh thực tế có thể nói là đã học khóa học một cách hiệu 

quả và trò chơi mô phỏng là một cách thức để có thể đánh giá được điều này. 

Đào tạo dựa trên các trò chơi mô phỏng sẽ tiết kiệm chi phí về lâu dài, nhưng 

chi phí ban đầu để tạo ra chúng có thể khá tốn kém. Bên cạnh đó, giảng viên cũng 

cần có kiến thức chuyên sâu để có thể tạo ra các mô hình và kịch bản được sử dụng 

trong đào tạo. Tuy nhiên, với việc tăng tốc độ phát triển kỹ năng của người học và 

làm giảm thời gian đào tạo, các công cụ mô phỏng về lâu dài có thể làm giảm chi phí 

đào tạo. Những công cụ này cũng cho phép sinh viên được học tập và thử nghiệm 

trong một môi trường an toàn và được kiểm soát. Với sự phát triển của công nghệ 

thông tin, trò chơi mô phỏng sẽ trở nên ngày một phổ biến hơn, trở thành một công 

cụ giáo dục quan trọng và ít chi phí. 

3. Giới thiệu trò chơi mô phỏng lập Kế hoạch tài chính 

Trò chơi mô phỏng Lập Kế hoạch Tài chính - Fplan được nhóm tác giả xây dựng 

và phát triển từ năm 2016 và đã được thử nghiệm tại các chương trình Đào tạo Thạc 

sĩ (thạc sĩ EMBA, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh), cac chương trình đào tạo chính quy 

và đào tạo quốc tế và các chương trình Đào tạo cho doanh nghiệp. Phiên bản đầu tiên 

của trò chơi được xây dựng cho doanh nghiệp thương mại. Nhóm tác giả đang xây 

dựng phiên bản cho các doanh nghiệp sản xuất. 

Trò chơi mô phỏng Lập Kế hoạch tài chính được xây dựng trên nền tảng Excel. 

Các đội chơi được chia thành các nhóm (3 – 5 thành viên) tham gia điều hành một 

công ty trong một môi trường kinh tế mô phỏng. Cụ thể, những người tham gia phải 

vận hành đầy đủ chu kỳ kinh doanh của tổ chức mình; họ phải lập kế hoạch, mua sắm 

và bán hàng với mục tiêu tối đa hóa giá trị công ty vào cuối năm. Người học phải: 

 Dự báo doanh số và định giá bán hàng 

 Dự báo số lượng mua hàng và chi phí quảng cáo 

 Thực hiện các chức năng quản trị khác để đưa ra các quyết định cạnh tranh 

hợp lý. 

Trò chơi được thực hiện qua 4 vòng, tương ứng với 4 quý. Trong quý 1, các đội 

được cung cấp các dữ liệu đầu vào giống nhau và phải đưa ra các quyết định về giá 
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bán, về chi phí... để cạnh tranh với nhau. Dựa vào những quyết định này, người học 

có thể lập được các kế hoạch về tình hình tài chính, lợi nhuận và dòng tiền của doanh 

nghiệp. Hình 1 giới thiệu giao diện của file Excel cho người học. 

Hình 1. Giao diện file Excel cho người học. 

 

Các đội sẽ gửi các thông tin về mức giá bán, số lượng mua hàng, chi phí... cho 

giảng viên (đóng vai trò là thị trường). Thị trường sẽ dựa vào các thông tin của các 

đội để xác định số lượng hàng sẽ mua từ từng đội. Trên cơ sở đó, các đội sẽ xác định 

được kết quả kinh doanh của mình và đề ra chiến lược cho quý tiếp theo. Các dữ liệu 

đầu vào và điều kiện thị trường sẽ phức tạp dần lên sau mỗi quý.  

Sau khi kết thúc mỗi quý, các nhóm sẽ tiến hành cuộc họp với giảng viên. Giảng 

viên lúc này đóng vai tương tự như chủ tịch hội đồng quản trị. Các nhóm sẽ đánh giá 

(1) hoạt động tài chính và thị trường của họ trong quý vừa qua, bao gồm lợi nhuận, 

dòng tiền và tình trạng tài chính; (2) phân tích chiến lược của mình và của các đối thủ 

cạnh tranh; (3) các quyết định chiến thuật mới hoặc sửa đổi; và (4) dự báo tài chính 

cho quý tiếp theo. Vai trò của giảng viên trong các cuộc thảo luận là phải thử thách 

tư duy và phân tích của học sinh bằng cách tìm kiếm sự mâu thuẫn và lỗ hổng trong 

logic, sự không tương thích giữa các chức năng và nhiều vấn đề hoặc các cơ hội mà 

người học có thể đã bỏ qua. Giảng viên không bao giờ chỉ ra một giải pháp duy nhất 

mà cần đảm bảo rằng sinh viên đã cân nhắc các vấn đề liên quan, các lựa chọn và sự 

đánh đổi liên quan đến các quyết định chiến lược và chiến thuật của họ và các quyết 

định của họ được dựa trên các công cụ của quản lý (ví dụ: các báo cáo tài chính, các 

phân tích thị trường). Cuối cùng, giảng viên nên giúp các nhóm định hình vấn đề để 
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sinh viên  hiểu cách suy nghĩ đúng đắn về các lựa chọn của họ, đồng thời nhấn mạnh 

rằng các lựa chọn vẫn là của nhóm và rằng kết quả là trách nhiệm của nhóm. 

Trò chơi được tiến hành qua 4 vòng với các mục tiêu học tập khác nhau. Quý 1 

– Khởi động – giúp người học tổ chức và tìm hiểu các quy tắc cho mô phỏng. Trong 

giai đoạn này, người học thường thực hiện các hoạt động: 

 Tổ chức nhóm, xác định trưởng nhóm và bắt đầu làm việc theo nhóm. 

 Khảo sát và phân tích cơ hội thị trường. 

  Xây dựng chiến lược kinh doanh ban đầu và thực hiện các quyết định chiến 

thuật và hoạt động liên quan 

Khi sinh viên đã hiểu về bài học, sinh viên bắt đầu phát triển một chiến lược 

toàn diện xuyên suốt trò chơi. Giai đoạn thứ hai này (quý 2) được xem là giai đoạn 

chuyển tiếp. Trong giai đoạn chuyển tiếp, sinh viên thường tập trung vào các nhiệm 

vụ sau: 

 Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh. 

 Điều chỉnh các chiến lược ban đầu để phù hợp với các điều kiện thị trường  

 Chính thức xây dựng các mục tiêu và mục tiêu hoạt động trong một kế hoạch 

kinh doanh 

Trong Quý 3 và Quý 4 (Tăng trưởng), các nhóm cần triển khai các nỗ lực để 

thực hiện điều chỉnh, đáp ứng với các điều kiện phức tạp hơn của thị trường. Đây là 

giai đoạn tăng trưởng tổ chức trong bài tập mô phỏng. Trong giai đoạn này, người 

học được tạo điều kiện phát triển và hoàn thiện các kỹ năng và khả năng để quản lý 

các vấn đề phức tạp. Các nhiệm vụ liên quan đến giai đoạn này bao gồm: 

  Liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược. 

  Phân tích và đánh giá liên tục các quyết định chiến thuật bằng cách sử dụng 

các công cụ quản lý, đặc biệt là báo cáo tài chính kế toán. 

 Cuối cùng, hầu hết các mô phỏng kết thúc với một giai đoạn đánh giá thảo luận, 

trong đó các nhóm sinh viên báo cáo về kết quả công việc của họ, bao gồm: 

  Đánh giá toàn diện kết quả đạt được. 

  So sánh kết quả hoạt động thực tế với kế hoạch kinh doanh của họ. 
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 Đánh giá các nguồn lực và khả năng của nhóm để tiến về phía trước một cách 

hiệu quả và hiệu quả 

Với trò chơi mô phỏng này, người học có thể áp dụng các kiến thức từ nhiều 

môn học để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Trò chơi mô phỏng tạo ra một 

môi trường an toàn, không rủi ro, trong đó người học cảm thấy thực sự an toàn khi 

thử mọi thứ, thử nghiệm và thất bại. Bên cạnh đó, người học cũng học được các kỹ 

năng như giải quyết vấn đề, phân tích và tổng hợp thông tin để ra quyết định, cũng 

như các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo...  

4. Chiến lược giảng dạy trò chơi mô phỏng hiệu quả 

Để sử dụng hiệu quả trò chơi mô phỏng trong lớp học, các giảng viên cần phải 

được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong phần này, bài viết giới thiệu một số chiến lược giúp 

các giảng viên có thể sử dụng trò chơi mô phỏng kinh doanh trong các khóa học một 

cách tốt nhất để tạo ra kết quả học tập thành công. Theo Aldrich (2005), trò chơi mô 

phỏng được thực hiện hiệu quả nhất khi giảng viên có thể cung cấp đầy đủ các tài liệu 

cần thiết cho người học, phân tầng (chia nhỏ nội dung học thành từng phần và cung 

cấp các hỗ trợ cho người học), tạo cơ hội cho sinh viên thảo luận, phân tích và tự 

đánh giá.  

Chiến lược 1 – Gắn trò chơi mô phỏng với các chuẩn đầu ra của môn 

học/bài học 

Rất nhiều chức năng của doanh nghiệp được thể hiện qua các quyết định trong 

trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính. Thông thường, sinh viên cần đưa ra quyết 

định về giá cả, chi phí quảng cáo, sản xuất... Vì có nhiều yếu tố ra quyết định trong 

một trò chơi mô phỏng, giảng viên cần xác định được quyết định nào cần nhấn mạnh, 

quyết định nào có thể bỏ qua, phù hợp với mục tiêu học tập đã lên kế hoạch của khóa 

học. Điều rất quan trọng đối với giảng viên trước tiên là xác định các mục tiêu học 

tập và sử dụng trò chơi mô phỏng như một công cụ hoặc phương tiện để đạt được các 

mục tiêu.   

Để đảm bảo sự liên kết giữa các mục tiêu học tập với trò chơi mô phỏng, 

Rogmans (2016) gợi ý rằng người hướng dẫn nên sử dụng một trình tự tiêu chuẩn của 

các hoạt động, bao gồm Giới thiệu – Chơi – Thảo luận.   
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Quy trình Giới thiệu – Chơi – Thảo luận của Rogmans (2016) 

Giới thiệu Giảng viên giải thích các quy tắc của trò chơi và các lý thuyết có 

liên quan 

Chơi Người học phân tích thông tin được cung cấp và đưa ra quyết 

định. 

Thảo luận Người học phân tích các kết quả từ trò chơi trong lớp học và liên 

kết quá trình chơi trò chơi và kết quả trò chơi với các mục tiêu 

học tập của khóa học và thế giới kinh doanh thực tế. 

Trình tự này có thể được sử dụng bất kể trò chơi bao gồm một hay nhiều vòng. 

Trong các trò chơi nhiều vòng, một phiên thảo luận nên được tổ chức sau mỗi vòng.  

Chiến lược 2 - Giới thiệu độ phức tạp của trò chơi theo từng bước 

Các trò chơi mô phỏng cung cấp một môi trường học tập phong phú, giúp người 

học có thể trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các trò chơi có thể trở 

nên khá phức tạp đối với sinh viên trong các chương trình đại học. Một khi sinh viên 

không hiểu trò chơi, họ sẽ mất hứng thú và cảm thấy khó tham gia. Để tránh điều này, 

các giảng viên không nên giới thiệu tất cả các chức năng ngay từ đầu cho người học. 

Trò chơi có thể được tổ chức qua nhiều vòng với mức độ phức tạp tăng dần. Theo 

cách này, mỗi vòng của trò chơi có thể gắn với từng mục tiêu học tập cụ thể.  

Trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính được tổ chức qua 4 quý với mức độ 

phức tạp tăng dần. Bằng cách chọn một cách có chọn lọc những quyết định cần nhấn 

mạnh, giảng viên có thể điều chỉnh mức độ phức tạp của trò chơi mô phỏng cho bất 

kỳ đối tượng và mục tiêu học tập nào. Các quý đầu tiên có thể giúp sinh viên có thể 

làm quen với việc ra quyết định và môi trường kinh doanh mô phỏng, đồng thời có 

thể quan sát tốt và hình thành chiến lược chiến thắng. Một khi sinh viên đã quen, các 

quý tiếp theo bổ sung các yếu tố đầu vào để tăng tính phức tạp và hấp dẫn của trò 

chơi. 

Chiến lược 3 – Hiểu rõ trò chơi trước khi sử dụng trò chơi trên lớp 

Giảng viên cần tìm hiểu kỹ trò chơi trước khi sử dụng bằng cách tham khảo các 

tài liệu hướng dẫn dành cho người học và giảng viên và nên chơi trò chơi trước khi 

khóa học bắt đầu. Sau khi chơi một trò chơi, giảng viên sẽ có cái nhìn tốt hơn về cách 
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chơi trò chơi trong lớp. Điều này cũng sẽ giúp giảng viên đưa ra các quyết định liên 

quan đến những chức năng nào cần lưu giữ trong trò chơi và nếu có thể, có thể thực 

hiện những thay đổi nào liên quan đến các thông số của mô hình. 

Giảng viên cung cấp độ tin cậy cho trò chơi thông qua việc giải thích và hướng 

dẫn cách chơi cho người học. Nếu giảng viên không có hiểu biết đầy đủ về trò chơi, 

điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của giảng viên và mức độ tham gia của người 

học. Tuy nhiên, giảng viên cũng không thể biết tất cả mọi khía cạnh của một trò chơi 

mô phỏng phong phú. Nếu giảng viên chưa có câu trả lời cho một câu hỏi do học sinh 

đặt ra, giảng viên cần kiểm tra tài liệu có sẵn hoặc liên lạc với nhà cung cấp trò chơi 

trước khi đưa ra câu trả lời. 

Chiến lược 4 – Hỗ trợ người học 

Trò chơi mô phỏng là một cơ hội lý tưởng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình 

khám phá và học hỏi của chính họ. Khi đang áp dụng một công cụ giảng dạy này 

trong khóa học hoặc khóa đào tạo của mình, giảng viên nên đóng vai trò là “người 

đồng hành” để giúp người học tận dụng tối đa trải nghiệm mô phỏng.  Sinh viên cần 

hỗ trợ, đặc biệt là những bạn yếu hơn về mặt phân tích so với những người khác. Tuy 

nhiên, giảng viên cần lưu ý không suy nghĩ thay cho học viên, không nên đưa ra thông 

tin nội bộ hoặc những lời khuyên cụ thể về những quyết định mà ngươi học nên thực 

hiện. Giảng viên nên giúp người học hiểu cách phân tích tình huống của họ, đưa ra 

quyết định và liên kết phân tích đó với các mục tiêu học tập của khóa học. 

Một cuộc thảo luận kỹ lưỡng sau mỗi vòng chơi là cần thiết để sinh viên có thể 

đánh giá lại quá trình học tập của họ. Một cuộc thảo luận như vậy thường bắt đầu 

bằng việc người học quan quan sát và hiểu kết quả của các đội khác nhau. Trên cơ sở 

đó, họ có thể tiếp tục đi sâu vào các quyết định cá nhân mà họ đã đưa ra và ảnh hưởng 

đối với kết quả của cả nhóm. Các cuộc thảo luận như vậy cung cấp một cơ hội tốt để 

giảng viên liên kết lại kết quả trò chơi đối với các mục tiêu học tập của khóa học và 

thế giới kinh doanh thực tế. 

Chiến lược 5 – Đưa trò chơi mô phỏng vào một phần đánh giá của môn 

học. 

Có nhiều cách để đưa trò chơi vào các bài đánh giá của một khóa học. Đơn giản 
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nhất là cho điểm theo xếp hạng của các nhóm trong trò chơi mô phỏng. Với cách này, 

người học có động lực để chơi tốt trò chơi. Tuy nhiên, theo Rogmans (2016) xếp hạng 

trong trò chơi có thể không phải lúc nào cũng phản ánh tốt việc học tập và hiểu biết 

của người học. Vì vậy, bên cạnh việc chấm điểm cho sinh viên dựa trên xếp hạng của 

đội, giảng viên cũng có  đánh giá theo cách các đội chơi và chiến lược của các đội 

trong trò chơi. Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên hoàn thành báo cáo quá trình cá 

nhân và sổ nhật ký, cũng như báo cáo tư vấn nhóm, sổ nhật ký nhóm, kế hoạch kinh 

doanh nhóm và trình bày kết quả để có thể đánh giá quá trình chơi.  

Đánh giá người học thông qua mô phỏng thường phức tạp hơn so với các 

phương pháp khác. Trải nghiệm mô phỏng có thể thu hút sự chú ý và hấp dẫn đến 

mức người học quên mất mục đích giáo dục của bài tập. Trong các trò chơi mô phỏng 

có yếu tố cạnh tranh, giảng viên cần phải nhắc nhở sinh viên rằng mục tiêu không 

phải là giành chiến thắng trong trò chơi, mà thông qua trò chơi đó sinh viên có thể 

học được những kiến thức và kỹ năng nào. 

Chiến lược 6 – Mở rộng mô hình 

Sau khi chơi trò chơi, giảng viên cần thảo luận về các giả định và thông số của 

mô hình cơ bản của trò chơi mô phỏng với người học. Trò chơi mô phỏng, mặc dù là 

một mô hình đơn giản hóa thực tế, cho phép người học tập trung vào một tập hợp các 

biến cụ thể để từ đó có thể liên hệ những bài học đã học trong môi trường mô phỏng 

với những bài học trong thế giới thực. Giáo sư John Sterman của trường Đại học MIT 

đã viết trong tác phẩm kinh điển của mình Kinh tế động (Sterman, 2000): 

“Để học trong một hệ thống phức tạp động, người học cần phải tin tưởng rằng 

trò chơi có thể mô phỏng các vấn đề họ quan tâm. Họ phải tin rằng trò chơi tái hiện 

các hoạt động của thế giới thực, đủ để các bài học xuất hiện từ thế giới ảo có thể áp 

dụng cho thế giới thực. Để phát triển sự tự tin như vậy cho người học, thế giới ảo 

phải là một chiếc hộp mở mà các giả định có thể được kiểm tra, phê bình và thay đổi. 

Người học cần trở thành người lập mô hình chứ không chỉ đơn thuần là người chơi 

trong trò chơi mô phỏng.” 

5. Kết luận 

Trò chơi mô phỏng thuộc lĩnh vực 'học tập tích cực', bao gồm tất cả các hình 



89 

 

thức học tập mà người tham gia hoạt động tích cực về mặt hành vi và nhận thức. Trò 

chơi mô phỏng bổ sung cho giáo dục lý thuyết bằng cách cung cấp một môi trường 

học tập năng động và không có rủi ro cho sinh viên và giúp thu hẹp khoảng cách tồn 

tại giữa kiến thức của sinh viên tốt nghiệp và các kỹ năng thực tế cần thiết trong lực 

lượng lao động ngày nay. Trò chơi mô phỏng khuyến khích sinh viên áp dụng kiến 

thức của họ vào các vấn đề trong thế giới thực bằng cách sử dụng cách tiếp cận dựa 

trên kịch bản. Điều này giúp rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như kỹ năng phân 

tích, kỹ năng chiến lược, kỹ năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và các kỹ năng xã 

hội, bao gồm giao tiếp giữa các cá nhân, làm việc theo nhóm, hợp tác, thương lượng, 

chia sẻ kiến thức, ra quyết định nhóm... 

Trong bài này, chúng tôi đã giới thiệu một trò chơi mô phỏng – Lập kế hoạch 

tài chinh Fplan - có thể được sử dụng trong giảng dạy các môn học tài chính kế toán 

và đề xuất một số chiến lược giúp các giảng viên có thể áp dụng tốt trò chơi mô phỏng 

nói chung và trò chơi Lập kế hoạch tài chính nói riêng. Các nghiên cứu trước đây đã 

chỉ ra rằng giảng viên chuẩn bị kém là một mối đe dọa đối với việc học của trên mô 

phỏng. Nếu giảng viên không biết rõ về trò chơi, không dành thời gian để hiểu các 

kết quả có thể xảy ra của các các loại quyết định, không quản lý tốt căng thẳng và 

cảm xúc của người học, đồng thời cung cấp phản hồi kém hoặc không chính xác, thì 

người học không có khả năng tham gia vào trò chơi, học hỏi nhiều hoặc đạt điểm cao 

(Wolfe & Roge, 1997). Đối với những giảng viên đang có kế hoạch sử dụng các kỹ 

thuật học tập tích cực như  trò chơi mô phỏng, bài báo này đã cung cấp một số hướng 

dẫn về cách tổ chức hoạt động giảng dạy trò chơi mô phỏng để hoạt động này có thể 

đem lại kết quả tốt nhất. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC QUY TRÌNH TƯƠNG TÁC 

NHẰM TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH CỦA HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC 

TẾ : TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN 

KẾT CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VƯƠNG QUỐC ANH 

IMPROVING INTERACTION PROCESSES TO MAXIMIZE THE 

BENEFITS OF INTERNATIONAL EDUCATION COLLABORATIONS: 

CASE STUDY OF UNIVERSITIES FROM THE UNITED KINGDOM 

ThS Lê Sơn Đại – Bộ môn Nghiệp vụ 

 

TÓM TẮT 

Hợp tác quốc tế thường được đề cập đến trong các chiến lược của các trường 

đại học như một cách thúc đẩy toàn cầu hóa. Việc kết nối đạt được thường dựa trên 

sự kết nối giữa các nhân viên đến từ nhiều nền giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, nghiên 

cứu về các nhân tố cơ bản để tạo điều kiện cho sự kết nối này cũng như những thách 

thức mà giảng viên có thể gặp phải khi tham gia vào các hoạt động hợp tác như vậy 

vẫn chưa thực sự được đầu tư. Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng việc không 

quan tâm đúng mức đến các vấn đề tương tác như vậy có thể cản trở giá trị gia tăng 

mà các dự án hợp tác giáo dực quốc tế có thể mang lại và cần phải chú ý nhiều hơn 

đến bản thân quá trình hợp tác để tối đa hóa lợi ích giữa các cơ sở giáo dục. Tác giả 

phân tích trải nghiệm tương tác của các giảng viên đã tham gia vào một loạt các dự 

án và báo cáo học tập điện tử (e-learning) hợp tác với các trường đại học ở Anh và 

minh họa những thách thức chính mà họ phải đối mặt và cách giải quyết các vấn đề 

này. Bài báo kết thúc với một số giải pháp và khuyến nghị cho nhân sự, giảng viên 

tham gia nghiên cứu, lập kế hoạch hoặc tham gia vào các chương trình hợp tác giáo 

dục quốc tế. 

Từ khóa: hợp tác giáo dục quốc tế, quy trình tương tác, hợp tác 

Abstract 

International collaborations are frequently mentioned in university strategies as 

a way of promoting internationalization, often in relation to achieving greater 

connectivity among staff from different backgrounds. Much less explicit attention is 
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paid to the underlying rationale for facilitating such connectivity, or the challenges 

academic staff may face in participating in such collaborations. In this article, the 

author argues that failure to pay adequate attention to such interaction issues can 

hinder the added value that international projects can offer and that much greater 

attention needs to be paid to the collaboration process itself in order to maximize 

benefits. The author analyzes the interaction experiences of staff who participated in 

a set of Sino-British collaborative e-learning projects and reports and illustrates the 

key challenges they faced and the ways in which they responded. The article 

concludes with a number of implications and recommendations for personnel 

involved in researching, planning, and/or participating in international education 

collaborations. 

Keywords: international education collaborations, interaction processes, 

collaborations 

1. Giới thiệu chung  

Toàn cầu hóa là một yếu tố quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của nhiều 

trường đại học trên toàn thế giới. Khát vọng thường tập trung vào sự phát triển của 

“sinh viên tốt nghiệp quốc tế”, với trọng tâm là quốc tế hóa chương trình giảng dạy 

và tính lưu động của sinh viên. Tuy nhiên, như nhiều tác giả khác nhau (Black, 2004; 

De Wit & Beelen, 2013; Leask, 2007; Lunn, 2008; Stohl, 2007) cho rằng đội ngũ 

giảng viên là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của quy trình, và may mắn 

thay, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên trong các sáng kiến quốc tế hóa ngày 

càng được công nhận (Brookes & Becket, 2011, p. 378). Phân tích chiến lược của các 

trường đại học từ Vương quốc Anh "chiến lược tầm nhìn" cho thấy rằng nhiều quốc 

gia với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đội ngũ giảng viên áp dụng 

các cơ chế như sau: 

- Việc tuyển dụng các nhân viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới; 

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế; 

- Khuyến khích sự di chuyển của nhân viên, chẳng hạn như thông qua 

các kỳ nghỉ phép tại các trường đại học ở một quốc gia khác và thông qua việc tham 

dự các hội nghị quốc tế; 
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- Sự phát triển của các chương trình cấp bằng chung. 

Tuy nhiên, các tác giả ít chú ý đến lý do cơ bản để tạo điều kiện cho sự kết nối 

này giữa các giảng viên, mà hầu hết đều không đưa ra được lý do cho vấn đề này. 

Kim (2009) cho rằng sự hợp tác này chủ yếu xuất phát từ ích kinh tế, theo đó, một số 

trường đại học thể hiện rõ sự liên kết với lợi ích kinh tế trong việc hợp tác quốc tế. 

Ví dụ, Đại học Glasgow (2010) cho rằng: Trọng tâm của quá trình quốc tế hóa là nâng 

cao uy tín quốc tế của Trường và quảng bá danh tiếng của trường trong nghiên cứu 

và giáo dục. Điều này liên quan đến định vị và xếp hạng của các trường đại học hàng 

đầu khác trên thế giới. 

Một số ít các trường đại học đưa ra những lý do khác. Ví dụ, Đại học Bristol 

(2010) chỉ ra rằng “nghiên cứu toàn cầu không chỉ là về “kết nối” nhiều hơn” và lập 

luận rằng “điều quan trọng là sự kết nối đó được xem như một phương tiện để đạt 

được mục đích lớn hơn", được xác định bỡi: 

- Giải quyết các vấn đề và câu hỏi toàn cầu theo những cách mới; 

- Tạo điều kiện cho nhân viên học tập suy nghĩ theo những cách mới - 

nhìn ra khỏi lối mòn và nhìn thấy những khía cạnh khác nhau; 

- Sự phong phú của trường đại học thông qua các phương pháp tiếp cận 

trí tuệ khác nhau. 

Một số trường đại học (ví dụ: Surrey, Loughborough và Edinburgh Napier) tiến 

thêm một bước nữa và đề cập đến nhu cầu nhân viên phải có nhận thức hoặc nhạy 

cảm về đa văn hóa. Chẳng hạn như, Đại học Edinburgh Napier (2009) cho rằng nếu 

trường đại học muốn hưởng lợi từ sự hiện diện của sinh viên quốc tế, “giảng viên 

phải có nhận thức đa văn hóa phù hợp.” Tuy nhiên, như Stohl (2007) lập luận, “Thách 

thức chính để phát triển và duy trì quốc tế hóa trong bối cảnh thách thức và cơ hội 

của thế kỷ 21 là sự tham gia của đội ngũ giảng viên,” báo cáo của De Wit và Beelen 

(2013) cho rằng “kinh nghiệm và chuyên môn hạn chế của đội ngũ giảng viên” là một 

trở ngại chính trong quá trình quốc tế hóa tại Hogeschool van Amsterdam. 

Trong bài viết này, tác giả tập trung vào các dự án giáo dục hợp tác quốc tế và 

xem xét những thách thức trong tương tác mà nhân viên giảng dạy tham gia vào các 

dự án đó có thể gặp phải. tác giả cho rằng mặc dù việc thúc đẩy kết nối là một yếu tố 
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quan trọng và cần thiết của quốc tế hóa, nhưng cần phải xem xét nhiều hơn các quá 

trình tương tác. Đáng ngạc nhiên là có rất ít nghiên cứu điển hình chuyên sâu về hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục (nhưng xem Hanges, Lyon, & Dorfman, 2005; 

Spencer-Oatey, 2007; Teagarden, Drost, & von Glinow, 2005. Bài viết này nhằm giải 

quyết lỗ hổng này bằng cách phân tích kinh nghiệm của các học giả đã tham gia vào 

một loạt các dự án học tập điện tử hợp tác từ các trường đại học ở Vương Quốc Anh 

(thông qua các bài viết và các báo cáo). Tác giả cho rằng vấn đề có thể phát sinh từ 

những thách thức chính của việc hợp tác giữa các nền văn hóa. 

Vương Quốc Anh là một trong những quốc gia có nên giáo dục hiện đại nhất 

thế giới và đi đầu trong xu hướng “kinh doanh giáo dục” (Lyon, & Dorfman, 2005), 

Anh cũng là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện các chương trình liên kết 

giáo dục quốc tế, và cùng với Mỹ, Canada, Australia,… là những cường quốc đang 

rất thành công trong lĩnh vực hợp tác giáo dục. Do đó, bài viết chọn tập trung nghiên 

cứu các tình huống từ trường đại học của Anh vì sự có sẵn của nguồn dữ liệu thứ cấp 

đa dạng. Bên cạnh đó, trong bài viết này, nhiều tình huống được khai thác từ sự hợp 

tác với các trường đại học của Trung Quốc, với sự tương đồng về môi trường giáo 

dục, kết hợp với sự tổng hợp và phân tích từ mặt lý thuyết, tác giả tin rằng có thể đưa 

ra các giải pháp thích hợp cho Cơ sở II Đại học Ngoại Thương. Ngoài ra, hiện này 

Cơ sở II đang triển khai liên kết với hai trường Đại học của Anh là Bedfordshire và 

Nottingham, bài viết mang giá trị tham khảo để khai thác quá trình hợp tác này hiệu 

quả hơn và làm tiền đề để mở rộng các chương trình liên kết với các trường Đại học 

của Anh trong thời gian tới 

2. Cơ sở lý thuyết: Thách thức trong việc hợp tác giữa các nền văn hóa 

Các tác giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, tâm lý học, ngoại 

ngữ và giáo dục đã chú ý đến sự phức tạp trong tương tác giữa các nền văn hóa 

(Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Dunn và Wallace (2008) cho rằng trong giáo dục 

xuyên quốc gia có bốn thách thức chính: 

• Đạt được các mục tiêu và kỳ vọng chung và các mối quan hệ đàm phán; 

• Đạt được thông tin liên lạc hiệu quả giữa các tổ chức, nhà giáo dục, giảng viên 

và học sinh; 
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• Thiết kế và cung cấp chương trình giảng dạy và đánh giá cho nội dung và 

phương pháp giảng dạy; 

• Hỗ trợ sinh viên xuyên quốc gia.  

Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào ba mục đầu tiên. 

Canney Davison và Ward (1999), những tác giả đã tiến hành nghiên cứu sâu 

rộng về các loại đội, nhóm quốc tế khuyến nghị rằng bước đầu tiên quan trọng khi 

thành lập một nhóm mới là các thành viên phải xác định, đặt ra thứ tự ưu tiên và thống 

nhất các mục tiêu chung và mục tiêu riêng của họ. Tuy nhiên, như Dunn và Wallace 

đã nhắc đến, đây thường không phải là một quá trình đơn giản. Nghiên cứu của 

McNicoll và cộng sự (McNicoll, Clohessy, & Luff, 2005) giải thích rằng “Các mục 

tiêu giáo dục và thương mại có thể không được đưa ra đầy đủ trong các cuộc đàm 

phán ban đầu, do đó dẫn đến ‘xung đột về lợi ích và không phù hợp với kỳ vọng’ giữa 

các tổ chức (Dunn & Wallace, 2008). Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn trong mối 

quan hệ nếu không được xử lý cẩn thận. 

Chìa khóa để đàm phán thành công các mục tiêu, cũng như sự hợp tác nói chung, 

là giao tiếp hiệu quả. Điều này đòi hỏi nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả các 

yếu tố quản lý (ví dụ: đồng ý lựa chọn (các) ngôn ngữ và các kênh và lịch trình giao 

tiếp) cũng như tất cả các khía cạnh của việc sử dụng ngôn ngữ ví dụ như lắng nghe 

tích cực, khả năng sử dụng ngôn ngữ (ngoại ngữ), đàm phán các điều khoản, và linh 

hoạt trong phương pháp. Việc đạt được sự hiểu biết lẫn nhau có thể khó khăn vì chỉ 

một phần nhỏ ý nghĩa có thể được truyền đạt một cách rõ ràng. Còn nhiều điều phải 

để những người tham gia tìm ra và trong tương tác giữa các nền văn hóa, điều này có 

thể đặc biệt khó khăn vì mọi người có thể tập trung vào các manh mối khác nhau khi 

suy ra ý nghĩa hoặc họ có thể đi đến các ý nghĩa khác nhau từ cùng một manh mối 

(Spencer-Oatey, Işık-Güler, & Stadler, 2011). Tương tự, khi mọi người có sở thích 

khác nhau về sự trực tiếp hay gián tiếp hoặc sẵn sàng tiết lộ ý kiến, mỗi bên có thể 

cảm thấy khó khăn cả khi giải thích và chấp nhận (Dunn & Wallace, 2008). Một số 

học giả (Byram, 1997; Ting Toomey, 1999) đã cố gắng xác định các năng lực cần 

thiết để giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh liên văn hóa, nhưng có rất ít ví dụ xác thực 

để minh họa những thách thức khác nhau. 
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Trong các dự án giáo dục quốc tế, việc thiết kế và cung cấp chương trình giảng 

dạy cần phải là trọng tâm của phần lớn thông tin liên lạc. Trên thực tế, trong giáo dục 

xuyên quốc gia, thông thường các nhân viên từ cơ quan chủ trì sẽ chi phối những vấn 

đề như vậy, nhưng như Leask (2004) lập luận, cần phải có sự “tái nhận thức hoặc tái 

thiết lập” mối quan hệ này. Các thành viên trong nhóm cần cởi mở, khám phá niềm 

tin và vị trí của họ, sử dụng cách mà Wang (2008) gọi là cách tiếp cận “đối thoại giữa 

các nền văn hóa”, Wang thích như sau: 

“Đối thoại giữa các nền văn hóa” được hiểu là sự tương tác giữa các cá nhân từ 

các nền văn hóa khác nhau đòi hỏi các thông tin được truyền với các nhận thức và giá 

trị khác nhau. Tuy nhiên, đối thoại mang lại khả năng xây dựng những hiểu biết mới 

và những khuôn khổ mới hơn và từ đó tiếp thu được những tiến bộ trên thế giới thay 

vì chỉ sao chép theo những mô hình của nước ngoài mà không có sự thích nghi, chỉnh 

sửa cho phù hợp với địa phương. Kết quả là các học viên sẽ được đào tạo bài bản với 

nhiều tiến bộ kết hợp của cả nền văn hóa trong nước và nước ngoài.  

Việc xử lý các thách thức khác nhau này rất khó khăn và tốn thời gian. Nghiên 

cứu chỉ ra rằng nếu chúng không được xử lý một cách hiệu quả, mức độ thành tựu 

của dự án hợp tác giáo dục giữa các trường đại học sẽ thấp hơn đáng kể (Distefano & 

Maznevski, 2000). Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu khám phá chi tiết các quá trình và 

biện pháp để xử lý và đối phó với những thách thức này, và nghiên cứu sau đây nhằm 

mục đích giúp giải quyết khoảng cách này nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Dữ liệu cho nghiên cứu được thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp thông qua các 

bài viết, báo cáo, tài liệu cho các cuộc phỏng vấn với những người tham gia vào các 

dự án hợp tác giáo dục khác nhau khác nhau, cùng với những dữ liệu và tài liệu liên 

quan đến các dự án, chương trình họ đã thực hiện mà tác giả có thể tiếp cận được. Tất 

cả các dự án trên là một phần của chương trình liên quốc gia do trường đại học ở 

Vương quốc Anh khởi xướng và tài trợ. Các trường đại học ở Anh được giao nhiệm 

vụ phát triển các tài liệu đào tạo giảng viên dựa trên nền tảng điện tử. Có bốn dự án 

phát triển như vậy, mỗi dự án có kéo dài khoảng 2 năm. Từ tài liệu được thu thập 

thông qua các bài viết và phần trả lời phỏng vấn của những giảng viên tham gia trực 
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tiếp vào các chương trình này, tác giả tập trung khai thác chính phần dữ liệu liên quan 

đến vai trò của các thành viên trong dự án, lý do tham gia, mục tiêu của chương trình, 

mục tiêu cá nhân khi tham gia, các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu, liên 

hệ với các thành viên của các dự án khác trong chương trình, và các phương pháp, 

chiến lược truyền thông. Bên cạnh đó, các khía cạnh về kinh nghiệm cộng tác của 

người tham gia liên quan đến sư phạm, thiết kế e-learning và truyền thông; những 

khó khăn mà họ đã phải đối mặt; lợi ích mà họ đã đạt được; và các khuyến nghị của 

họ cho các dự án tương lai hiệu quả hơn cũng được tác giả tổng hợp và phân tích.  

Sau khi dữ liệu được thu thập và xử lý, tác giả tìm ra những điểm chung và 

hướng xử lsy của người tham gia vào các dự án, từ đó, dựa vào các lý thuyết có liên 

quan để phân tích các tình huống, bàn luận và đưa ra các giải pháp, bài học kinh 

nghiệm phù hợp. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1.Ngôn ngữ và giao tiếp 

Ban đầu, tất cả các dự án của các trường Đại học từ Vương Quốc Anh đều được 

làm việc cùng với các đối tác bằng tiếng Anh. Không ai trong số họ có bất kỳ thành 

viên nói tiếng mẹ đẻ khi bắt đầu dự án, và vì vậy gánh nặng thông dịch và phiên dịch 

gần như hoàn toàn thuộc về các đối tác. Đối với một trong những dự án đặc biệt là 

phát triển tài liệu cho giảng viên không chuyên tiếng Anh, đây là một gánh nặng rất 

lớn. Ngôn ngữ không chỉ ảnh hưởng đến sự tương tác của nhóm mà còn ảnh hưởng 

đến sự phát triển của khóa học và trao đổi lẫn nhau cùng với sự đánh giá tài liệu của 

nhau (mọi tài liệu đều được dịch từ tiếng Anh và sau đó dịch từ tiếng của nước hợp 

tác sang tiếng Anh để các nhà phát triển học thuật từ Vường Quốc Anh có thể đưa ra 

phản hồi về công việc của nhau). Điều này đã làm tăng đáng kể khối lượng công việc 

của các đối tác và có vấn đề về một số mặt do lỗi dịch thuật gây ra. Một số thành viên 

cảm thấy khá gay gắt về vấn đề này:  

Ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh. Do vấn đề về ngôn ngữ, khi các thành viên 

không thể diễn đạt rõ ràng, có vẻ như các đối tác là người gặp bất lợi. Nhưng trên 

thực tế, các chuyên gia người Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều và dự án của cả hai bên 

đều bị ảnh hưởng, dẫn đến người chịu thiệt hại là cả hai bên. 
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Một chuyên gia từ phía các trường Đại học từ Trung Quốc tham gia vào dự án 

này đã phát biểu khi hợp với các chuyên gia đến từ các trường Đại học của Vương 

Quốc Anh: “Tôi nghĩ chúng ta nên thể hiện sự cân nhắc lẫn nhau về mặt ngôn ngữ. 

Trung Quốc hiện đang phát triển rất nhanh;  và tôi nghĩ việc biết một số tiếng Trung 

để giao tiếp với chúng tôi là cần thiết. Chúng tôi đã học rất nhiều tiếng Anh, đến lượt 

họ học một số tiếng Trung cơ bản, vì đây là giao tiếp hai chiều. Tôi thấy thật kỳ lạ 

khi họ không biết một từ tiếng Trung”. Khi các dự án tiến triển, hầu hết người Anh 

nhận ra tầm quan trọng của việc có một người nói tiếng Trung làm việc với họ ở Anh, 

và do đó đã xác định được những người phù hợp, những người có thể nói được cả hai 

thứ tiếng để giới thiệu một cách đặc biệt. Ngoài ra, một số người trong số họ bắt đầu 

học tiếng Trung Quốc. 

Một thành viên khác của dự án đã bình luận như sau: “Các đồng nghiệp ở Vương 

quốc Anh có nhiều khả năng đưa ra các vấn đề trực tiếp hơn. Logic của họ là các vấn 

đề nên được nêu ra trước, sau đó họ sẽ cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp. Ngay cả 

khi họ không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, ít nhất họ sẽ biết vấn đề là gì. Tôi 

nghĩ đó là văn hóa của họ. Nhưng một phần của văn hóa của các nước Châu Á là 

chúng ta quá ngại ngùng khi mở miệng nói về những điều nhất định. Đôi khi người 

quản lý dự án của Vương quốc Anh gửi một số đề xuất cho chúng tôi. Khi chúng tôi 

nhận được đề xuất, chúng tôi thường lo lắng và tự hỏi "chúng ta có phải làm điều đó 

ngay lập tức không?" hoặc "họ đang ra lệnh cho chúng tôi làm điều này?" .Nhưng 

làm việc cùng với họ một thời gian, tôi dần nhận ra rằng tôi cũng có thể nói lên ý kiến 

của mình và dành thời gian để suy nghĩ. Đó không phải là một vấn đề lớn. 

Các nhóm cũng trải qua sự khác biệt trong các giao thức giao tiếp, chẳng hạn 

như việc sử dụng email và phong cách tương tác. Ví dụ, sau vài tháng hợp tác, một 

giám đốc dự án từ phía đối tác của các trường Đại học Anh đã đưa ra phản hồi sau: 

“Gửi hàng loạt email là một cách tốt. Nhưng khi chúng tôi gửi những email như vậy, 

nó sẽ vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Nếu tôi gửi một email như vậy cho một 

người ở vị trí cao hơn, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Ngày nay, chúng tôi gửi nhiều 

tài liệu khác nhau qua email, nhưng gửi quá nhiều email cho cấp trên là một sự làm 

việc không chuyên nghiệp. Gửi email cho cấp trên không phải là một cách hay, vì nó 

không cho thấy sự khác biệt về địa vị giữa mọi người. Một số cấp trên không thích 
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bình đẳng, vì vậy cách tốt nhất để giao tiếp với họ là gửi báo cáo, bằng văn bản hoặc 

báo cáo trực tiếp” 

Thông qua tất cả những thách thức về giao tiếp này, các thành viên dự án đã 

nhận ra nhu cầu thiết yếu của các trung gian hòa giải về văn hóa. Giao tiếp hiệu quả 

không chỉ phụ thuộc vào việc dịch chính xác ý nghĩa ngôn ngữ mà còn phụ thuộc vào 

việc nắm bắt ý nghĩa thực dụng (đòi hỏi sự hiểu biết về các giả định nền tảng, thông 

điệp ngầm, v.v.). Các thành viên Anh và đối tác của họ đã rất khó hiểu nhiều vấn đề 

theo ngữ cảnh và tiếp thu nhiều yếu tố được giao tiếp tinh tế, đặc biệt là ở khoảng 

cách xa, và vì vậy vai trò của những cá nhân song ngữ, hiểu biết về văn hóa, những 

người có thể giúp tạo điều kiện cho sự hiểu biết lẫn nhau đã xuất hiện. cực kỳ quan 

trọng. Những người như vậy cần thiết để mô tả và giải thích nhiều vấn đề, bao gồm 

văn bản giáo dục, niềm tin và thực hành sư phạm, quy trình quản lý, cách thức làm 

việc và tương tác, cũng như tư vấn về cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề đó. 

4.2. Đàm phán với quan điểm sư phạm khác nhau 

Nghiên cứu phát hiện ra rằng các thành viên của tất cả các nhóm dự án có quan 

điểm (có thể là một phần quan điểm) khác nhau về việc thiết kế các mô-đun cho e-

learning. Đôi khi cách tiếp cận của họ về cơ bản là tương thích và vì vậy cuộc đàm 

phán chỉ cần một số điều chỉnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các quan điểm 

có sự khác biệt đáng kể, như các ý kiến sau từ các đối tác của các trường Đại học từ 

Anh chỉ ra: 

“Tôi không nghĩ rằng nội dung của họ có hệ thống như của chúng tôi, họ có 

nguồn tài nguyên phong phú nhưng không có cấu trúc. Sinh viên nước ngoài thích có 

nguồn tài liệu phong phú để họ có quyền tự do lựa chọn những gì họ thực sự muốn 

biết, trong khi sinh viên của chúng tôi đã quen với việc học bất cứ điều gì giảng viên 

và nhà trường yêu cầu hoặc cung cấp. Vì vậy, nếu chúng tôi cung cấp cho sinh viên 

mình những nguồn tài liệu phong phú như nhau, họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang yêu 

cầu họ đọc hết chúng, họ sẽ cảm thấy căng thẳng. Đây là ý kiến của riêng tôi” hoặc 

một giảng viên từ một trường Đại học Trung Quốc phát biểu: “Chúng tôi có những quan 

điểm khác nhau về mục đích giảng dạy. Các giáo viên Trung Quốc nghĩ: vì chúng tôi là 

giáo viên của bạn, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này trước bạn (học sinh) và 
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chúng tôi biết về lĩnh vực này nhiều hơn bạn (học sinh). Mặt khác, học sinh luôn muốn 

học hỏi điều gì đó từ giáo viên, ví dụ như lý thuyết, kỹ năng hoặc phương pháp nghiên 

cứu nào đó, phải không? Nhưng tôi nghĩ phương pháp giảng dạy của người Anh khác 

hẳn. Việc giảng dạy của họ nhằm mục đích giúp học sinh giải quyết một số vấn đề. Họ 

luôn hỏi: làm thế nào tôi có thể giúp học sinh giải quyết vấn đề? 

Tuy nhiên, một số đối tác lại ủng hộ cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm mà 

người Anh đang triển khai, thừa nhận rằng nó phù hợp với các cải cách giáo dục hiện tại. 

Tuy nhiên, ngay cả khi tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm chính của cách tiếp 

cận lấy sinh viên làm trung tâm, điều này không ngăn cản nhu cầu thương lượng nghiêm 

túc về quan điểm. 

Theo đó, kết quả của các cuộc đàm phán rất khác nhau. Đôi khi các thành viên giữ 

vững quan điểm cốt lõi và thích nghi với những người khác; đôi khi họ đồng ý khác nhau 

và phát triển các mô-đun khác nhau với các kiểu thiết kế khác nhau. Các chuyên gia 

người Anh cho rằng “chúng tôi sẽ giữ vững chương trình nghị sự của mình về thực hành 

dựa trên bằng chứng, nghiên cứu là một phần không thể thiếu đối với thực tiễn. Chúng 

tôi đã nắm giữ điều đó, chúng tôi sẽ không buông bỏ nó, nhưng chúng tôi sẽ xoay quanh 

bất cứ cách nào để giải quyết vấn đề mà các cộng tác viên của chúng tôi muốn thực hiện. 

Không có ích gì trong một cuộc tấn công trực diện”. Về phía các đối tác, họ đã kết luận 

“Chúng tôi thực sự đã phải tranh luận, và cuối cùng chúng tôi nói, chúng ta có thể làm 

điều này theo nhiều cách khác nhau không. Chúng tôi hiểu ý tưởng của bạn về tiếng nói, 

tiếng nói của chính quyền ở đây là ai, muốn làm cho nó bình đẳng hơn, mức độ quan hệ 

đối tác hơn là giáo sư và sinh viên, nhưng chúng ta có thể không làm điều đó theo những 

cách khác? Vì vậy, tất cả chúng tôi hiện đang thử các cách khác nhau để thực hiện điều 

đó” 

5. Giải pháp đề xuất và kết luận 

Các phát hiện của nghiên cứu này điển hình và hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu 

được báo cáo ở trên về các thách thức giao tiếp giữa các nền văn hóa và mang lại một số 

hàm ý cho các chiến lược liên kết và phát triển giữa các trường Đại học trên thế giới với 

trường hợp nghiên cứu điển hình từ các trường Đại học ở Anh.  

Đầu tiên, các chuyên gia đề xuất rằng các nhà quản lý cấp cao của trường đại học 
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cần phải nhìn xa hơn “các mục tiêu liên kết” và chú ý nhiều hơn đến những khác biệt và 

các vấn đề có thể gây khó khăn cho công việc. Thông thường, họ cho rằng chỉ cần liên 

kết với một số ít các trường đại học được xếp hạng hàng đầu khác sẽ tự động dẫn đến sự 

tham gia có ý nghĩa (ví dụ: Đại học Exeter, 2010). Tuy nhiên, như nghiên cứu trước đây 

đã chỉ ra và như nghiên cứu này đã minh họa, các thách thức cộng tác chính và các vấn 

đề tương tác cần phải được xử lý rất hiệu quả nếu sự khác biệt được hiệp đồng thương 

lượng. Việc không thực sự gắn bó với những khác biệt có thể khiến quá trình hợp tác trở 

nên thoải mái hơn nhưng sẽ có nguy cơ kết thúc không như kỳ vọng (Distefano & 

Maznevski, 2000). Chỉ khi sự khác biệt được chấp nhận và làm việc thông qua thì sự 

xuất hiện của những ý tưởng mới thì lợi ích mới được tối đa hóa.  

Các nhà quản lý cấp cao, cơ quan tài trợ và chuyên gia học thuật đều cần phải nhận 

thức đầy đủ rằng quá trình này rất tốn thời gian. Ngoài thời gian cần thiết để xử lý các 

vấn đề và thách thức cộng tác, các nhóm cần xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau 

để có đủ “sự liên kết” để gắn kết họ với nhau khi có sự cố xảy ra sau này. Nếu họ không 

dành đủ thời gian để tìm hiểu nhau và xây dựng mối quan hệ, họ có thể thất bại trong 

việc xử lý những xung đột gần như chắc chắn sẽ phát sinh. Vì vậy, nếu các nhà quản lý 

cấp cao và các cơ quan cấp vốn giảm hoặc hạn chế nghiêm trọng thời gian của các dự án 

vì những lý do lợi nhuận, điều này có khả năng phản tác dụng rất cao; nó có thể làm đắm 

hoàn toàn mối quan hệ đối tác.  

Nếu thích nghi với sự khác biệt là chìa khóa để tối đa hóa khả năng sáng tạo và tư 

duy mới, nhưng việc đối phó với sự khác biệt lại khó khăn và tốn thời gian, thì điều này 

đặt ra một câu hỏi chính sách khác: Mức độ giống nhau của các đối tác có thể ở đến mức 

nào thì năng hình thành tư duy mới sẽ bị giảm đáng kể? Như Earley và Gardner (2005) 

đã chỉ ra, mọi người làm việc thoải mái nhất với những người tương tự, và do đó, nhân 

viên trường đại học có thể chọn hợp tác với những người có cùng hệ thống hoặc quan 

điểm với họ. Điều này hấp dẫn không chỉ vì nó thoải mái mà còn vì nó có vẻ có nhiều 

khả năng dẫn đến việc hoàn thành dự án “thành công” hơn. Tuy nhiên, nó cũng có thể 

mang lại một mặt trái nghiêm trọng. Sự thiếu đa dạng có thể dẫn đến sự “bình thường” - 

không đủ đổi mới để giải quyết các vấn đề toàn cầu khó khăn mà rất nhiều trường đại 

học mong muốn giải quyết. Do đó, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ khác biệt khi 

lựa chọn những người tham gia dự án, và các nhân viên đại học nên cảnh giác với việc 



103 

 

quá bảo thủ trong việc này.  

Từ quan điểm phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu ủng hộ những lời kêu gọi trước 

đây (ví dụ: Badley, 2000; Brookes & Becket, 2011; Leask, 2004) để có sự chú ý nhiều 

hơn đến sự chuẩn bị của đội ngũ giảng viên. Điều này không chỉ đòi hỏi đào tạo trước 

dự án mà còn liên tục phản ánh cá nhân và nhóm trong quá trình hợp tác, với sự nhạy 

cảm với các vấn đề quyền lực, sự tham gia cởi mở với những ý tưởng mới, và sẵn sàng 

thay đổi và phát triển. Hơn nữa, sự học hỏi liên văn hóa sâu rộng mà nhân viên thu được 

từ toàn bộ quá trình hợp tác cần phải được “tiếp thu và phản ánh” vì lợi ích của họ. Như 

Leask đã chỉ ra, việc học tập như vậy có giá trị cao không chỉ đối với các hợp tác giáo 

dục liên quốc gia khác mà còn đối với việc thực hiện “quốc tế hóa tại gia đình”.  

Để tối đa hóa hiệu quả của sự phát triển chuyên môn này, một kiến nghị khác là 

tạo điều kiện cho các nhân viên trong và ngoài nước được tiếp cận với các nguồn tài 

nguyên phát triển nghề nghiệp chất lượng cao, với dữ liệu nghiên cứu điển hình, để giúp 

họ phản ánh sâu sắc hơn về kinh nghiệm nghề nghiệp của họ và đối phó hiệu quả hơn 

với những vấn đề mà họ phải đối mặt. Điều này có thể là trên các dòng của các tài nguyên 

của Học viện HE dành cho sinh viên quốc tế đang học tập   (http://www.heacademy. 

ac.uk/internationalisation/) hoặc trang web Global People (http://www.globalpeople.org. 

uk /). Việc thu thập số lượng lớn hơn các dữ liệu nghiên cứu điển hình phong phú là cần 

thiết cho việc này. Việc này có thể mang lại những hiểu biết rất hữu ích về các quy trình 

thương lượng mà mọi người tham gia và các chiến lược hiệu quả nhất để xử lý chúng 

De Wit và Beelen (2013) chỉ ra rằng mặc dù các nhà giáo dục quốc tế đã bắt đầu 

chuyển trọng tâm từ các hoạt động sang mối quan tâm về kết quả và năng lực một cách 

hữu ích, nhưng có thể không rõ ràng và mơ hồ về năng lực đó. Cần có thêm nghiên cứu 

điển hình, đặc biệt là có tính chất chiều dọc và dữ liệu tích hợp để giải quyết mối quan 

tâm này. 

 

  

http://www.globalpeople.org/
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MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

THƯ TÍN THƯƠNG MẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM ICCC 

SOME SUGGESTIONS FOR TEACHING METHODOLOGY OF BUSINESS 

CORRESPONCENCE IN INTERNATIONAL AFFILIATE TRAINING 

PROGRAM AT ICCC CENTRE 

TS Nguyễn Thành Lân – Bộ môn tiếng Anh 

 

TÓM TẮT 

Hiện nay, xu hướng đào tạo theo mô hình liên kết đào tạo quốc tế đang trở nên 

ngày càng phổ biến tại Việt Nam do bởi loại hình đào tạo này có nhiều ưu điểm cho 

người học, đặc biệt đối với phân khúc sinh viên có học lực phổ thông ở mức trung 

bình hoặc trung bình khá. Tuy nhiên, do năng lực tiếng Anh đầu vào hạn chế, sinh 

viên gặp không ít khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành bằng tiếng 

Anh. Do vậy, cần tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp, để cùng lúc, sinh viên vừa 

nắm vững được kiến thức chuyên môn, vừa nâng cao được trình độ tiếng Anh, giúp 

họ tìm việc làm dễ dàng hơn khi ra trường. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng năng 

lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên thuộc hệ đào tạo liên kết quốc tế tại Trung tâm 

ICCC, Cơ sở 2, và trên cơ sở lý thuyết ngữ pháp chức năng trong thư tín thương mại, 

bài viết sẽ đề xuất phương pháp giảng dạy phù hợp đối với môn học thư tín thương 

mại cho sinh viên hệ đào tạo quốc tế, nhằm giúp nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

học này. 

Từ khóa: Đào tạo quốc tế, năng lực tiếng Anh, thư tín thương mại 

Abstract 

At the time being, the trend of under-graduate education under international 

affiliate training programs is becoming more and more popular in Viet Nam because 

these programs have brought certain advantages to students. However, due to their 

limited English level, the students do meet quite a few of obstacles in acquiring their 
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professional knowledge in English. Therefore, it is essential for educational 

establishments to find out the most suitable teaching methodology, so that, at the 

same time, the students can both acquire necessary professional knowledge and 

enhance their English competence, which will be able to help them find their jobs 

after graduation. This essay will conduct a survey on English competence at entry 

level of students at ICCC Centre, Campus 2, Foreign Trade University, and on the 

basis of functional grammar theory applied for business correspondence, it will 

suggest some most suitable teaching methods applied for the subject of Business 

correspondence in order to increase the training quality of this subject. 

Key words: International training, English competency, business 

correspondence 

1. Đặt vấn đề  

Đối với người học hiện nay, xu thế lựa chọn theo học chương trình đào tạo 

quốc tế thuộc các trường đại học ở Việt Nam liên kết với các trường đào tạo ở 

nước ngoài ngày càng tăng. Theo tổng cục thống kê (2020), tính đến nay, Việt 

Nam đã có 70 cơ sở giáo dục cung cấp chương trình giáo dục quốc tế, với khoảng 

hơn 300 chương trình và hợp tác với hơn 30 quốc gia trên thế giới. Chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế có khá nhiều ưu điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh 

viên ở mức học trung bình theo học, trong đó phải kể đến các yếu tố như quy trình 

xét tuyển đầu vào đơn giản, nội dung đào tạo chuyên sâu vào kỹ năng mềm, không 

bao gồm các môn học đại cương mang tính lý thuyết, mức học phí vừa phải so với 

du học toàn phần….Tuy nhiên, theo PGS, TS Ðỗ Văn Dũng (Trường đại học Sư 

phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) (Báo Nhân dân, 2020), do bởi quy trình tuyển 

chọn đầu vào khá dễ dàng, nên năng lực tiếng Anh của sinh viên nhìn chung là 

chưa cao, điều này dẫn đến hậu quả là khi học các môn chuyên ngành bằng tiếng 

Anh, sinh viên  gặp không ít khó khăn. Nhìn chung, trong giai đoạn đào tạo tại 

Việt Nam, các cơ sở đào tạo liên kết quốc tế thường yêu cầu điểm tiếng Anh đầu 

vào của sinh viên ở mức IELTS 5.5. Trường hợp sinh viên chưa đạt mức này, họ 

sẽ phải theo học các khóa tiếng Anh tăng cường nhằm nâng cao năng lực tiếng 

Anh để đảm bảo việc tiếp tục theo học ở nước ngoài.  
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Trung tâm Tư vấn thương mại quốc tế (ICCC) là đơn vị đào tạo liên kết quốc tế 

trực thuộc cơ sở II Đại học Ngoại Thương.  Trong liên kết đào tạo với trường đại học 

Minh Truyền (Đài Loan), Trung tâm ICCC đã đào tạo sinh viên ở chuyên ngành Kinh 

doanh quốc tế và Tài chính quốc tế được 04 khóa, từ khóa 55 đến khóa 59, trung bình 

mỗi khóa khoảng trên dưới 100 sinh viên. Thời gian đào tạo là 02 năm ở Việt Nam 

và 02 năm ở Đài Loan. Để theo học chương trình này, sinh viên phải đạt được yêu 

cầu trình độ đầu vào là đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Đối với trình độ tiếng Anh, 

thông thường, Trung tâm ICCC sẽ thực hiện việc đánh giá năng lực tiếng Anh đầu 

vào theo chuẩn IELTS. Trường hợp sinh viên đã đạt trình độ IELTS 5.5, họ sẽ được 

miễn học phần tiếng Anh tăng cường và theo học vào các học phần chuyên ngành. 

Số chưa đạt chuẩn tiếng Anh này sẽ được đào tạo tăng cường tại các lớp dự bị tiếng 

Anh để sau thời gian học tập tại Việt Nam, họ có thể tích lũy phần kiến thức tiếng 

Anh, đủ khả năng theo học tại môi trường học tập tại Đài Loan. Thời lượng môn học 

tiếng Anh cho lớp dự bị gồm 6 học phần (270 tiết) cùng với  4 học phần chuyên ngành 

bằng tiếng Anh, trong đó có môn học Thư tín thương mại tiếng Anh với thời lượng 

45 tiết.  

Nhìn chung, để giảng dạy học phần chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo quốc 

tế hiệu quả, giáo viên tại Cơ sở 2 không thể áp dụng phương pháp giảng dạy giống 

như cho sinh viên hệ chính quy hệ đào tạo chương trình chuẩn hay chương trình chất 

lượng cao tại trường đại học Ngoại thương, do năng lực tiếng Anh của sinh viên quốc 

tế nhìn chung là thấp hơn so với hai hệ đào tạo này.  

Trên cơ sở phân tích số liệu về năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên trung 

tâm ICCC, so sánh với trình độ tiếng Anh của sinh viên hệ chính quy tại Cơ sở 2 

trường đại học Ngoại thương, bài viết sẽ đánh giá thực trạng năng lực tiếng Anh của 

sinh viên đào tạo quốc tế, để qua đó, đưa ra phương pháp giảng dạy môn thư tín 

thương mại tiếng Anh cho phù hợp. Phương pháp giảng dạy đề xuất dựa trên lý thuyết 

ngữ pháp hệ thống chức năng (Functional grammar theory) áp dụng đối với văn bản 

thư tín thương mại do Bhatia (1993) và Hasan (1989) đưa ra, nhằm giúp Trung tâm 

ICCC nâng cao chất lượng giảng dạy môn học thư tín trong chương trình liên kết đào 

tạo quốc tế. 
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2. Phương pháp nghiên cứu  

Để xác định thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên đào tạo quốc tế, bài 

viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả để (i) đánh giá năng lực tiếng Anh của 

sinh viên đào tạo quốc tế và (ii) so sánh trình độ tiếng Anh của sinh viên  đào tạo 

quốc tế với sinh viên hệ chính quy tại cơ sở 2 gồm hai hệ đào tạo theo chương 

trình chuẩn và chương trình chất lượng cao. Dữ liệu phân tích thu thập bao gồm 

mức điểm tiếng Anh đầu vào trong bảng điểm tốt nghiệp phổ thông, cùng với mức 

điểm IELTS của sinh viên do Trung tâm ICCC thực hiện ở hai kỹ năng đọc và 

nghe. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đề nghị phương pháp giảng dạy môn Thư tín 

thương mại phù hợp cho nhóm sinh viên đào tạo quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả 

chất lượng đào tạo môn học này. 

3. Khung lý thuyết  

Để xác định phương pháp giảng dạy môn thư tín thương mại, bài viết sẽ điểm 

lại các yêu cầu về nội  dung văn bản thư tín trong giao tiếp kinh doanh dựa trên 

khung lý thuyết ngữ pháp chức năng (Functional grammar Theory) áp dụng cho 

văn bản thư tín thương mại của Bhatia (1993) và Hasan (1989). Lý thuyết này đưa 

ra các tiêu chí về soạn thảo văn bản thư tín, gồm mô hình cấu trúc thể loại thư tín 

và ba chức năng của thư tín (văn bản, kinh nghiệm và liên nhân). Trên cơ sở các 

tiêu chí yêu cầu đối với văn bản thư tín, bài viết sẽ đề xuất phương pháp giảng dạy 

môn học này phù hợp với trình độ của sinh viên hệ đào tạo quốc tế. 

4. Các tiêu chí đánh giá nội dung văn bản thư tín 

Bhatia (1993) cho rằng chức năng chính của thư tín thương mại là giao tiếp, 

trao đổi thông tin giữa người đọc và người viết. Thông tin này có thể là các thông 

báo về điều khoản và điều kiện thương mại mà người mua hay người bán đưa ra 

trong các thư thông báo (Circular letters), hỏi hàng (inquiries), chào hàng (offers), 

đặt hàng (orders, báo giá (quotations)…Thông tin này cũng có thể là các yêu cầu, 

đề nghị đối tác về các điều kiện giao dịch thương mại được thể hiện trong thư trả 

lời (replies), hoàn chào giá (counter-offers)… 

Theo Bhatia (1993) để đảm bảo bức thư thực hiện tốt chức năng giao tiếp, 

người viết cần phải thỏa mãn các tiêu chí sau khi soạn thảo văn bản: 
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- Đảm bảo sử dụng đúng theo cấu trúc văn bản thư tín theo tập quán giao tiếp 

kinh doanh; 

- Đảm bảo đáp ứng chức năng văn bản (textual function); 

- Đảm bảo đáp ứng chức năng kinh nghiệm (experience function); 

- Đảm bảo đáp ứng chức năng liên nhân (international fuction). 

4.1. Đảm bảo sử dụng đúng cấu trúc văn bản thư tín theo tập quán giao tiếp 

kinh doanh 

Mặc dầu thông tin trong thư tín thương mại rất đa dạng nhưng Bhatia (1993) đã 

phân chia thành 04 thể loại chính lần lượt là thuyết phục, cung cấp thông tin, thông tin 

xấu và thiện chí, trong đó mồi thể loại đều mang một mô hình cấu trúc riêng.  Theo 

Bhatia (1993), để đạt được hiệu quả trong giao tiếp trong kinh doanh, người viết cần phải 

tuân thủ nghiêm ngặt theo các mô hình cấu trúc tập quán (đó là sự sắp xếp hợp lý các 

phân đoạn (moves) trong bức thư) nhằm đảm bảo tính mạch lạc của văn bản. Mỗi phân 

đoạn sẽ được thể hiện bằng các chiến lược (strategies) sử dụng thông tin để làm rõ mục 

tiêu giao tiếp của phân đoạn đó. Bằng việc sử dụng đúng mô hình cấu trúc, người viết có 

thể chuyển tải thông tin rõ ràng, đầy đủ và chính xác đến cho người đọc. Bhatia (1993) 

cũng nhấn mạnh rằng, việc sắp xếp các phân đoạn trong nội dung không đúng theo trật 

tự của cấu trúc tập quán, bức thư có thể sẽ gây khó hiểu đối với người học hoặc có thể 

sẽ khiến người đọc có thể bỏ sót thông tin. Xét về mặt sư phạm, giáo viên cần phải đảm 

bảo sinh viên nắm vững các cấu trúc này, hay nói cách khác là giúp sinh viên hiểu rõ 

cách thức triển khai dàn ý bức thư đúng cách để cung cấp thông tin cho người đc một 

cách hợp lý nhất (Treece, 1989). Dưới đây lần lượt là các mô hình cấu trúc chung cho 

từng thể loại được xác định theo ngữ pháp chức năng hệ thống. 

(i) Cấu trúc văn bản của thể loại thông tin 

Bhatia (1993, tr.116) xác định mô hình cấu trúc thể loại thông tin gồm 03 phân 

đoạn (moves) chính, lần lượt là: (1) Đưa ra vấn đề trung tâm, (2) Cung cấp/yêu cầu 

thông tin, (3) Thu hút hợp tác, và (4) Mong đợi hợp tác. Mỗi phân đoạn này được thể 

hiện bằng các chiến lược viết khác nhau, tùy vào đặc điểm của từng loại diễn ngôn mà 

sử dụng số lượng các chiến lược đó. Mô hình cấu trúc của thể loại thông tin có thể được 

minh họa theo bảng dưới đây. 
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Bảng 1: Mô hình cấu trúc của thể loại thông tin 

Phân đoạn (moves) Chiến lược (Strategies) 

1. Đưa ra vấn đề trung tâm - Nêu mục đích bức thư 

- Nhắc lại vấn đề trước đó 

- Trả lời các vấn đề trước đó 

2. Cung cấp/yêu cầu thông tin - Trả lời và/hoặc yêu cầu điều kiện thương mại 

- Yêu cầu báo giá, chào hàng 

- Đàm phán điều kiện thương mại 

3. Thu hút hợp tác - Xác lập triển vọng tích cực 

- Yêu cầu cung cấp dữ liệu trợ giúp 

4. Mong đợi hợp tác Bày tỏ cảm ơn, tôn trọng  

Khuyến khích phản hồi, xây dựng lòng tin 

Cung cấp nguồn liên hệ 

 (Nguồn: Bhatia,1993, tr.116) 

(ii) Cấu trúc văn bản của thể loại thuyết phục 

Bhatia (1993, tr.125) xác định chức năng chính của thể loại này là thuyết phục 

người đọc phản hồi bằng một hành động cụ thể. Để đạt được mục tiêu cuối cùng này, 

bức thư phải gây được sự chú ý của người đọc, đưa ra các lợi ích của sản phẩm hay 

dịch vụ liên quan đến nhu cầu, lợi ích của người đọc, tạo mối quan hệ kinh doanh và 

khuyến khích tiếp tục giao dịch. Tác giả này đã minh họa cấu trúc diễn ngôn của thể 

loại thuyết phục với 05 phân đoạn như sau (1993, tr.125): 

Bảng 2: Mô hình cấu trúc của thể loại thuyết phục 

Phân đoạn (moves) Chiến lược thể hiện (Strategies) 

1 Gây sự quan tâm, chú ý  - Đề cao vai trò cá nhân người đọc  

- Đề cập đến sự quan tâm về tính kinh tế, tiết kiệm của 

sản phẩm 

- Đề cập mối quan ngại về vấn đề sức khỏe, an ninh, an 

toàn…  

2. Tạo nhu cầu - Mô tả lợi ích sản phẩm  

- So sánh lợi thế, ưu điểm của sản phẩm  
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Phân đoạn (moves) Chiến lược thể hiện (Strategies) 

- Nhấn mạnh tính tiện dụng, hiệu quả của sản phẩm 

3. Thuyết phục  - Đưa ra số liệu, dữ liệu minh chứng cho sự ưu việt của 

sản phẩm  

- Chào mời điều kiện thương mại ưu đãi  

4. Thúc giục đưa ra quyết 

định  

- Gửi kèm phiếu mua hàng, phiếu giảm giá… 

- Gửi kèm mẫu hàng biếu… 

5. Kết thúc tích cực - Mong đợi phản hồi  

- Xây dựng triển vọng tích cực 

 (Nguồn: Bhatia,1993) 

(iii) Cấu trúc văn bản của thể loại tin xấu (bad-news letters) 

Trong giao tiếp thương mại, người viết đôi khi chuyển tải các thông điệp mang 

nội dung không tích cực có thể khiến cho người đọc không hài lòng, thất vọng, chẳng 

hạn như thư từ chối ứng viên xin việc làm, từ chối yêu cầu đề bạt, tăng lương hoặc 

không chấp nhận những điều khoản thương mại mà đối tác đề nghị. Mặc dầu loại thư 

này chuyển tải nội dung phản cảm, nhưng người viết cần vẫn phải thể hiện thái độ 

thiện chí để không làm mất đi mối quan hệ với người đọc. Bhatia (1993, tr. 98) đề 

nghị mô hình cấu trúc cho thể loại này như sau: 

Bảng 3: Mô hình cấu trúc của thể loại tin xấu 

Phân đoạn (moves) Chiến lược thể hiện (stategies) 

1. Đưa ra vấn đề - Xác nhận/ nêu vấn đề/Dẫn chiếu 

- Thông báo tin tốt (nếu có) 

- Bày tỏ cảm ơn (nếu có) 

2. Trình bày vấn đề - Bày tỏ tiếc nuối /Trình bày nguyên nhân 

- Từ chối yêu cầu/ Đưa chứng cứ 

- Thuyết phục thỏa thuận / Gửi kèm minh chứng 

3. Giải quyết vấn đề - Đưa ra hướng giải quyết  

- Đề nghị giải quyết 

4. Kết thúc tích cực - Mong đợi chấp nhận 

- Kết thúc lạc quan/ Khuyến khích phản hồi 

 (Nguồn: Bhatia, 1993) 
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(iv)  Cấu trúc văn bản của thể loại pha trộn 

Trong thực tiễn giao dịch thư tín thương mại, người viết có thể đưa ra một thông 

điệp vừa mang tính thuyết phục, vừa có thể đưa ra thông tin xấu (từ chối đề nghị) và 

vừa có thể đưa ra thông tin tốt (chấp nhận đề nghị). Điển hình của thể loại pha trộn 

này có thể thấy trong các thư hoàn chào giá (counter-offer), trong đó người viết khi 

nhận được chào hàng của người bán, có thể vừa chấp nhận một số điều khoản và điều 

kiện bán hàng nhưng vừa có thể từ chối một số điều khoản khác. Bhatia (1993, tr. 

132) đề nghị, đối với thể loại pha trộn này, người viết thường phải tuân theo cấu trúc 

thể loại sau.  

Bảng 4: Mô hình cấu trúc thể loại pha trộn 

Phân đoạn (moves) Chiến lược thể hiện (stategies) 

1. Xác nhận thông tin  - Dẫn chiếu/ xác nhận thông tin 

- Cảm ơn 

2. Thông báo tin tốt - Chấp nhận đề nghị 

- Xác nhận thông tin 

3. Thông báo tin xấu - Từ chối đề nghị 

- Đưa ra đề nghị lựa chọn. 

4. Khuyến khích phản hồi - Mong đợi chấp nhận 

- Kết thúc lạc quan 

(Nguồn: Bhatia, 1993) 

4.2. Đảm bảo chức năng văn bản 

Hasan (1989) cho rằng, chức năng văn bản đề cập đến việc tạo ra một văn 

bản phù hợp với tình huống giao tiếp và đúng chuẩn mực ngôn ngữ, giúp cho một 

văn bản ở dạng nói hay viết được mạch lạc, nhất quán. Chức năng văn bản giúp 

người nói/viết đưa ra các phát ngôn trong thông điệp phù hợp với các thành phần 

khác trong văn bản và ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Nói cách khác, việc đạt được 

chức năng văn bản chính là việc người viết phải đảm bảo tính chính xác trong việc 

sử dụng hệ thống ngữ pháp, về cấu trúc câu, về lựa chọn từ vựng. Trong bất kỳ 

văn bản nào, nếu người viết sử dụng sai cấu trúc ngữ pháp, hoặc sử dụng từ chưa 

chính xác, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm hoặc chuyển tải sai lệch thông tin. Cụ thể 



114 

 

hơn, chức năng này yêu cầu người viết phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản về 

ngữ pháp và từ vựng như sau (Treece, 1989): 

(i) Việc lựa chọn từ vựng 

Nhìn chung, đối với bất kỳ văn bản nào, yêu cầu đối với người viết là phải 

sử dụng từ vựng chính xác trong ngữ cảnh cụ thể. Người viết cần phải hiểu rõ ngữ 

nghĩa của từ vựng để đưa vào văn bản một cách phù hợp. Theo Kritan Merrier & 

Jones (2005, tr.94), trong thư tín, cầm phải cân nhắc lựa chọn từ sao cho hiệu quả 

để diễn đạt ý rõ ràng và ấn tượng đối với người đọc. Sáu nguyên tắc sử dụng từ 

vựng trong thư tín gồm: Chọn từ dễ hiểu, sử dụng từ chính xác, cô đọng, ấn tượng, 

sử dụng từ tích cực (positive) tránh sử dụng từ tiêu cực (negative), tránh sử dụng 

từ lặp lại và từ cổ (old-fashioned) không phù hợp với văn phong thư tín hiện đại. 

(ii) Việc phát triển câu và ngữ đoạn (paragraph) 

Ở cấp độ ngữ pháp cơ bản, yêu cầu đối với người viết là phải đảm bảo tính 

chính xác về cấu trúc câu,  thể hiện ở các yếu tố như: sự phù hợp về thì (Tenses), 

sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement), Tính tương đương 

trong cấu trúc câu (parallelism)…. 

Trong giao tiếp kinh doanh,  thương gia thường thích giao tiếp đơn giản, 

không câu nệ, khách sáo, mang lại  hiệu quả (Satterwhite và Sutton 2007, tr. 56). 

Chính vì lẽ đó, người soạn thảo thư tín cần phải xây dựng câu ngắn gọn, với ngữ 

nghĩa cô đọng, súc tích. Các tác giả này cũng khuyến cáo nên sử dụng các động từ 

ở thể chủ động, thay vì thể bị động, nhằm xác định rõ chủ thể của hành động. 

Ashly (2005) cũng đưa ra 4 nguyên tắc xây dựng và phát triển câu gồm: sử dụng 

câu ngắn, đảm bảo tính tương đương (parallelism) giữa các thành phần trong câu, 

lựa chọn vị trí chính xác của từ trong cấu trúc câu, và đảm bảo tính liên kết trong 

câu. 

Kết hợp câu vào trong văn đoạn là khâu rất quan trọng trong việc soạn thảo 

văn bản thư tín. Văn đoạn giúp cho người đọc tổ chức tư duy và hiểu được thông 

điệp. Kritan Merrier & Jones (2005, tr. 94) đưa ra năm (05) nguyên tắc phát triển 

ngữ đoạn trong thư tín thương mại gồm: sử dụng các biểu ngữ ngắn, tạo sự thống 
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nhất giữa các câu trong ngữ đoạn cùng hướng đến một mục đích, chọn tổ chức 

hành văn trực ngôn (direct arrangement) hay gián ngôn (indirect arrangement) sao 

cho phù hợp với từng thể loại thư tín, ý chính của ngữ đoạn được thể hiện bằng câu 

chủ đề (topic sentence) và cuối cùng là sử dụng từ nối một cách hợp lý nhằm kết nối 

các câu trong ngữ đoạn, để đảm bảo tính liên kết và mạch lạc của văn bản. 

Theo Hasan (1989), trong quá trình soạn thảo văn bản, nếu người viết mắc lỗi 

về chức năng văn bản, đầu tiên, điều đó chắc chắn sẽ khiến người đọc cảm thấy kém 

tin tưởng vào năng lực giao tiếp của người viết hoặc có thể gây phản cảm cho người 

đọc. Hơn nữa, lỗi về ngữ pháp hoặc từ vựng chắc chắn sẽ dẫn đến việc truyền đạt 

thông tin không chính xác, và tất yếu sẽ gây hệ lụy xấu đến mối quan hệ làm ăn giữa 

các đối tác giao dịch. 

4.3 Đảm bảo chức năng kinh nghiệm 

Ở cấp độ cao hơn, khi soạn thảo văn bản thư tín, người viết cần phải đảm bảo 

chức năng kinh nghiệm trong việc chuyển tải thông tin cho người đọc. Theo Hasan 

(1989), chức năng kinh nghiệm cho phép người nói đề cập đến kinh nghiệm của bản 

thân về thế giới thực tiễn, bao gồm cả thế giới trong tâm tưởng, để miêu tả các sự thể 

(event), tình trạng (state) và các thực thể tham gia vào các sự thể, tình trạng đó. Trong 

thư tín thương mại, Ashley (2003) cho rằng đó là việc sử dụng các biểu ngữ tập quán 

(chẳng hạn như cách thể hiện các đề nghị, dẫn chiếu, yêu cầu, xin lỗi…) và việc sử 

dụng thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành kinh tế, kinh doanh mang tính tập quán 

trong cộng đồng thương mại là cực kỳ quan trọng. Treece (1989) cũng khẳng định 

rằng, việc không nắm rõ được ngữ nghĩa của thuật ngữ chuyên ngành, diễn đạt văn 

bản bằng các biểu ngữ khác lạ, không thuộc tập quán giao tiếp có khả năng sẽ dẫn 

đến việc truyền đạt thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc có thể làm phát sinh tranh 

chấp giữa các bên, nếu thông tin đó mang tính pháp lý. 

Ở góc độ sư phạm, Ashley (2003) nhấn mạnh rằng, để giúp việc sinh viên có 

khả năng soạn thảo văn bản thư tín đáp ứng được chức năng, giáo viên cần giải thích 

kỹ lưỡng cho sinh viên về cách sử dụng các biểu ngữ tập quán, cung cấp các thuật 

ngữ chuyên ngành kinh tế, kinh doanh và làm rõ ngữ nghĩa của từ vựng trong từng 

ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.  
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4.4 Đảm bảo chức năng liên nhân 

Ở cấp độ cao nhất khi soạn thảo thư tín, người viết phải đảm bảo chức năng 

liên nhân của văn bản. Halliday (1994) cho rằng chức năng liên nhân nhằm mục 

đích xác lập và duy trì các mối quan hệ xã hội; tác động đến thái độ và cách ứng 

xử của người khác; để thể hiện quan điểm của người nói/viết về thế giới; để kêu 

gọi hay làm thay đổi quan điểm của người đối thoại; để yêu cầu người đối thoại 

cung cấp thông tin. Cụ thể hơn, trong giao tiếp  thương mại, chức năng liên nhân 

này sẽ giúp tạo dựng mối quan hệ gần gũi, tin tưởng và bền vững giữa các đối tác 

trong quá trình giao dịch kinh doanh. Đối với văn bản thư tín, Treece (1989) đề 

nghị một số quy tắc để đảm bảo đáp ứng chức năng liên nhân như Chiến lược lấy 

người đọc làm trung tâm (Đó là việc hướng nội dung vào các thông tin mà người 

đọc quan tâm, nắm rõ được tâm lý người đọc để đưa ra hành văn thích hợp…), 

Chiến lược xây dựng tính thiện chí trong giao tiếp (Đó là việc đảm bảo tính lịch 

sự, tính khuôn phép, tính trang trọng)  và  Chiến lược sử dụng phong cách giao 

tiếp phù hợp  (Đó là việc sử dụng các biểu ngữ mang phong cách trang trọng hay 

thân mật phù hợp với mối quan hệ giữa người viết và người đọc).  

Hasan (1989) cho rằng đây là chức năng khó khăn nhất đối với người viết vì 

chức năng này đòi hỏi tính chuyên sâu về cả kiến thức ngôn ngữ và văn hóa của 

người viết. Xét ở góc độ sư phạm, kinh nghiệm cho thấy, giáo viên thường bỏ qua 

việc giảng dạy kiến thức về phần này do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể yếu 

tố sinh viên chưa đủ năng lực tiếng Anh để tiếp nhận kiến thức này. 

5. Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên ICCC 

5.1. So sánh năng lực của sinh viên hệ đào tạo quốc tế với sinh viên hệ chính 

quy 

Từ dữ liệu thu thập do Trung tâm ICCC cung cấp, chúng tôi có được kết quả 

về năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên đối với khóa K59 trong chương trình 

đào tạo này như sau: 

(i) Khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào khóa K59 với số lượng 98 sinh viên, 

chúng tôi có số liệu như sau: 
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Bảng 5: Tỉ lệ điểm tiếng Anh tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ đào tạo quốc tế 

TS 

SV 

Dưới 5 

 

Từ 5-6,5 Từ trên 6,6 đến 

7,5 

Từ trên 7,6 đến 

8,4 

Từ 8,5-10 

 Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

98 5 5,10% 33 33,67% 19 19,39% 29 29,59% 12 12,24% 

(Nguồn: Trung tâm ICCC, 2021) 

(ii) Khảo sát điểm tiếng Anh tốt nghiệp phổ thông của 147 sinh viên hệ chính 

quy, lớp không học vượt, theo chương trình đào tạo chuẩn ở một số khóa học, chúng 

tôi có kết quả như sau: 

Bảng 6: Tỉ lệ điểm tiếng Anh tốt nghiệp Trung học phổ thông của sinh viên hệ 

đào tạo chuẩn, lớp không vượt 

TS 

SV 

Dưới 5 

 

Từ 5-6,5 Từ trên 6,6 đến 

7,5 

Từ trên 7,6 đến 

8,4 

Từ 8,5-10 

 Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

147 1 0,68% 7 4,76% 33 22,45% 71 48,30% 35 23,81% 

(Nguồn: Tác giả thu thập và thống kê, 2021) 

(iii) Khảo sát điểm tiếng Anh tốt nghiệp phổ thông của 152 sinh viên hệ chính 

quy theo chương trình đào tạo chất lượng cao ở một số khóa học, chúng tôi có kết 

quả như sau: 

Bảng 7: Tỉ lệ điểm tiếng Anh tốt nghiệp Trung học phổ thông của hệ đào tạo 

chất lượng cao 

TS 

SV 

Dưới 5 

 

Từ 5-6,5 Từ 6,6 đến 7,5 Từ trên 7,6 đến 

8,4 

Từ 8,5-10 

 Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

152 0 0% 0 0% 2 1,32% 46 30,26% 104 68,42% 

(Nguồn: Tác giả thu thập và thống kê, 2021) 
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Nhận xét đánh giá: 

Xét về mức điểm đầu vào của sinh viên đào tạo quốc tế, có thể thấy rõ sự chênh 

lệch về năng lực tiếng Anh đầu vào giữa ba loại hình đào tạo như biểu đồ dưới đây: 

Biểu đồ: So sánh tỉ lệ điểm tiếng Anh tốt nghiệp Trung học phổ thông giữa các 

hệ đào tạo: 

(Nguồn: Tác giả thu thập dữ liệu và thống kê, 2021) 

Biểu đồ trên cho thấy, có sự cách biệt khá lớn về năng lực tiếng Anh của sinh 

viên giữa các loại hình đào tạo như sau: 

- Đối với  mức điểm từ 5-6,5, tỉ lệ sinh viên hệ đào tạo quốc tế chiếm nhiều nhất 

(trong khi con số này ở hệ chương trình chuẩn chiếm 4,76% và 0% đối với hệ chất 

lượng cao). 

- Đối với mức điểm từ 8,5 đến 10, so với hai hệ còn lại, tỉ lệ sinh viên đào tạo 

quốc tế ở mức thấp nhất lần lượt là: hệ đào tạo quốc tế: 12,24%; hệ đào tạo chuẩn: 

23,81% và hệ chất lượng cao: 68,42%. 

- Đặc biệt ở mức điểm dưới 5, tỉ lệ sinh viên đào tạo quốc tế chiếm 5%. Đây 

được coi là các đối tượng khá yếu kém và chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong 

việc theo học các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, cho dù họ có được tăng 

cường đào tạo môn này trong thời gian tại Việt Nam. 
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5.2 Đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên đào tạo quốc tế theo mức điểm 

IELTS 

Khảo sát mức điểm của 98 sinh viên hệ đào tạo quốc tế theo chuẩn IELTS, 

chúng tôi có số liệu sau: 

Bảng 7: Tỉ lệ điểm IELTS kỹ năng nghe 

TS 

SV 
Dưới 5.0 Từ 5.0-6.0 Từ 6.5 đến 7.0 Từ  7.5 đến 8.0 Từ 8.5-9.0 

 Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

98 50 51,02% 23 23,47% 12 12,24% 12 12,24% 1 1,02% 

 (Nguồn: Trung tâm ICCC, 2021) 

Bảng 8: Tỉ lệ điểm IELTS kỹ năng đọc 

TS 

SV 
Dưới 5.0 Từ 5.0-6.0 

Từ trên 6.5 đến 

7.0 

Từ  7.5 đến 

8.0 
Từ 8.5-9.0 

 Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 
Tỉ lệ % 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

98 36 36,73% 36 36,73% 16 16,33% 8 8,16% 2 2,04% 

(Nguồn: Trung tâm ICCC, 2021) 

Nhận xét: 

- Đối với kỹ năng nghe, Bảng 7 cho thấy tỉ lệ sinh viên có điểm dưới 5.0 ở kỹ 

năng nghe cao nhất, chiếm 51,02%. Đứng thứ hai ở mức điểm từ 5.0-6.0 chiếm 

24,47%, trong khi tỉ lệ điểm từ 6.5 đến 7.0 và từ  7.5 đến 8.0 lần lượt khoảng 12%. 

Số lượng sinh viên có điểm từ 8,5 trở lên chỉ gồm 01 sinh viên, chiếm 1,02%. 

- Đối với kỹ năng đọc, bảng 8 cho thấy tỉ lệ sinh viên có điểm dưới 5.0 và từ 

mức 5.0-6.0 là bằng nhau (chiếm 36,73%). Tỉ lệ này lần lượt giảm ở 03 mức tiếp theo 

lần lượt là ở mức 6.5-7.0 (16,33%); từ 7.5-8.0 (8,16%) và từ 8.5-9.0 (2,04%). 

Để đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên, chúng tôi căn cứ vào bảng đánh 

giá năng lực theo chuẩn IELTS (Hội đồng Anh, 2020) như sau: 



120 

 

Bảng 9: Thang đánh giá năng lực theo chuẩn IELTS 

Thang 

điểm 
Năng lực chung ĐẶC TẢ 

0  
Tương ứng với việc thí sinh bỏ thi và không có thông tin 

nào để chấm bài. 

1-1.5 
Không biết sử 

dụng tiếng Anh 

Thí sinh không biết ứng dụng tiếng Anh trong cuộc sống 

(hoặc chỉ có thể biết một vài từ đơn lẻ). 

2-2,5 
Lúc được, lúc 

không 

Gặp khó khăn lớn trong việc viết và nói tiếng Anh. Không 

thể giáo tiếp thực sự trong cuộc sống ngoài việc sử dụng 

một vài từ đơn lẻ hoặc một vài cấu trúc ngữ pháp ngắn để 

trình bày, diễn đạt mục đích tại thời điểm nói – viết. 

3-3,5 
Sử dụng tiếng Anh 

ở mức rất hạn chế 

Có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong một vài tình 

huống quen thuộc và thường gặp vấn đề trong quá trình 

giao tiếp thực sự. 

4-4,5 Hạn chế 

Có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp thành thạo 

trong các tình huống cụ thể và gặp vấn đề khi có quá trình 

giao tiếp phức tạp. 

5-5,5 Bình thường 

Có thể sử dụng một phần ngôn ngữ và nắm được trong 

phần lớn các tình huống mặc dù thường xuyên mắc lỗi. Có 

thể sử dụng tốt ngôn ngữ trong lĩnh vực riêng quen thuộc 

của mình. 

6-6,5 Khá 

Tuy có những chỗ không tốt, không chính xác và hiệu quả 

nhưng nhìn chung là sử dụng ngôn ngữ thành thạo. Có thể 

sử dụng tốt trong các tình huống phức tạp và đặc biệt là 

trong các tình huống quen thuộc. 

7-7,5 Tốt 

Nắm vững ngôn ngữ nhưng đôi khi không có thực sự 

chính xác, không phù hợp, không hiểu trong tình huống 

nói. Nói chung là có hiểu các lí lẽ tinh vi và sử dụng tốt 

ngôn ngữ phức tạp. 

8-8,5 Rất tốt 

Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, chỉ mắc một số lỗi như 

không chính xác và không phù hợp. Nhưng những lỗi này 

chưa thành hệ thống. Trong tình huống không quen thuộc 

có thể sẽ không hiểu và có thể sử dụng tốt với những chủ 

đề tranh luận phức tạp, tinh vi. 

9 Thông thạo Có thể sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn đầy đủ. 

(Nguồn: Hội đồng Anh, 2020) 
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Theo bảng trên, có thể thấy năng lực tiếng Anh của sinh viên đào tạo quốc tế 

chủ yếu ở mức dưới 5.0 nghe: 51,02%. Kỹ năng đọc chủ yếu ớ mức dưới trung bình 

và trung bình khá (73,46%). Nhìn chung có thể thấy năng lực tiếng Anh đầu vào của 

sinh viên thuộc loại hình đào tạo này ở mức thấp, cần phải có chính sách và phương 

pháp đào tạo phù hợp nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của họ cho các học 

phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh. 

6. Đề xuất phương pháp giảng dạy môn thư tín thương mại cho sinh viên đào 

tạo quốc tế 

Từ kết quả khảo sát nói trên và căn cứ vào lý thuyết ngữ pháp chức năng áp 

dụng cho văn bản thư tín thương mại, chúng tôi đề xuất chung về phương pháp giảng 

dạy môn thư tín thương mại cho hệ đào tạo quốc tế cho giảng viên tại Cơ sở 2 như 

sau: 

Thứ nhất, giáo viên hoàn toàn không thể áp dụng phương pháp giảng dạy cho 

sinh viên đào tạo quốc tế, như áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, do bởi năng 

lực tiếng Anh cơ bản của đối tượng này ở mức hạn chế. 

Thứ hai, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần quan tâm đặc biệt đến việc 

đảm bảo sinh viên thực hiện tốt chức năng văn bản, nói cách khác là đảm bảo năng 

lực ngữ pháp cơ bản như đề cập tại mục 4.2. Cụ thể là cần đầu tư nhiều thời gian hơn 

cho việc rà soát kiến thức ngữ pháp cơ bản để đảm bảo sinh viên, trước tiên cần phải 

biết cách xác lập câu đúng, thể hiện ở việc sử dụng thì (tenses) đúng theo thời gian 

hành động, về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject-verb agreement), cách 

tạo lập các loại câu (câu đơn, câu ghép và câu phức), cùng với đó là việc lựa chọn từ 

vựng chính xác trong ngữ cảnh. Kinh nghiệm giảng dạy cho thấy, tần số lỗi mà sinh 

viên đào tạo quốc tế mắc phải đối với loại này tương đối cao. 

Thứ ba, ở mức độ cao hơn, để đảm bảo chức năng kinh nghiệm, giáo viên cần 

chú trọng đến việc phân biệt về sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, đặc 

biệt là ngôn ngữ viết trong kinh doanh. Cách làm tốt nhất là liệt kê những lỗi về phong 

cách (chẳng hạn như việc sử dụng câu có phong cách quá thân mật trong bức thư) để 

sinh viên nắm được sự khác biệt này. 
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Cuối cùng, đối với việc đáp ứng tiêu chí về chức năng liên nhân, giáo viên chỉ 

giảng giải sau khi sinh viên đã có khả năng thỏa mãn các tiêu chí trong chức năng 

văn bản và kinh nghiệm. Nếu như khi giảng dạy sinh viên các lớp thuộc hệ chất lượng 

cao, giáo viên thường phải chú trọng nhiều hơn đến chức năng này do sinh viên đã 

có nền tảng kiến thức tiếng Anh cơ bản khá tốt thì ngược lại, đối với sinh viên hệ đào 

tạo quốc tế, không nên dành thời gian nhiều, hay nói cách khác, có thể bỏ qua tiêu 

chí này trong trường hợp sinh viên chưa tự tin để soạn thảo thư tín đáp ứng được chức 

năng văn bản và kinh nghiệm. 

Để giúp giáo viên dễ dàng hơn trong việc triển khai phương pháp giảng dạy phù 

hợp, chúng tôi đề nghị quy trình giảng dạy môn thư tín thương mại cho sinh viên đào 

tạo quốc tế như sau: 

- Bước 1: Giới thiệu chung cho sinh viên các mô hình cấu trúc văn bản đối với 

các thể loại thư như đề cập trong mục 4.1 ở phần trên. 

- Bước 2: Cho sinh viên làm quen với một loại thư cụ thể  bằng việc yêu cầu 

đọc, trả lời câu hỏi hoặc có thể lược dịch nội dung của thư mẫu. Trong bước này, lưu 

ý sinh viên về cách sử dụng các biểu ngữ, cụm từ hoặc thành ngữ đặc biệt trong thư 

mẫu. Đặc biệt, cần phân tích và giải thích các hiện tượng ngữ pháp trong các cấu trúc 

câu, biểu ngữ và từ vựng  trong nội dung thư mẫu và liệt kê những lỗi thường mắc để 

sinh viên tránh khi soạn thảo văn bản. 

- Bước 3: Xác định thành phần và trật tự các phân đoạn (moves) trong mô hình 

cấu trúc của một thể loại thư tín cụ thể. Ví dụ thư hỏi hàng/ yêu cầu (enquiry) thường 

được triển khai bằng các phân đoạn, lần lượt là Nêu lý do biết đến người bán, Giới 

thiệu về doạnh nghiệp, đưa ra yêu cầu đề nghị, mong đợi phản hồi.  Trong bước này, 

cần giới thiệu các chiến lược thể hiện các phân đoạn đó. Chẳng hạn, để thể hiện phân 

đoạn giới thiệu về doanh nghiệp, sinh viên cần nắm vững cách sử dụng các cấu trúc 

như: We are a wholesaler located in Hochiminh city, dealing in all kinds of computer 

accessories and spare parts hoặc we would take this opportunity to introduce 

ourselves as… 

- Bước 4: Yêu cầu sinh viên học thuộc các biểu ngữ tập quán bằng việc thực 

hiện các bài thực hành như: điền từ (gap-filling), nối các phần (matching), dịch câu 
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theo cấu trúc…. 

- Bước 5: Giao cho sinh viên bài viết theo các gợi ý trong ngữ cảnh tình huống 

giao tiếp cụ thể trong kinh doanh. 

- Bước 6: Sửa bài viết. Trong bước này, ngoài các lỗi về hình thức trình bày, 

cấu trúc văn bản, giáo viên cần đặc biệt chú trọng đến các lỗi trong chức năng văn 

bản để sinh viên có thể rút kinh nghiệm, tránh lặp lại lỗi cho các bài viết lần sau. 

7. Kết luận 

Trên đây là các phân tích về thực trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên đào 

tạo quốc tế tại Trung tâm ICCC và một số đề xuất phương pháp giảng dạy môn thư 

tín thương mại tiếng Anh cùng với việc đưa ra quy trình các bước triển khai khi giảng 

dạy môn học này. 

Như vậy có thể thấy rằng, trong thị trường liên kết đào tạo quốc tế cạnh tranh 

gay gắt như hiện nay, để tạo uy tín và xác lập thương hiệu nhằm thu hút người học, 

các cơ sở đào tạo không có cách nào khác mà luôn phải thực hiện các giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó, vấn đề nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh 

viên được coi là cốt yếu. Cùng với đó, cần phải tìm ra các phương pháp giảng dạy 

phù hợp nhất cho các sinh viên này đối với học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh 

để trước tiên đảm bảo rằng sinh viên không gặp khó khăn trong việc lĩnh hội kiến 

thức chuyên môn, và sau đó, đảm bảo được họ có khả đáp ứng được các yêu cầu công 

việc sau khi ra trường. 
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THỰC TRẠNG TIẾN TRÌNH QUỐC TẾ HÓA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM, MỘT NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC 

QUỐC TẾ TP.HCM 

THE PROCESS REALITY OF PROGRAM INTERNATIONALIZATION OF 

VIET NAM UNIVERSITY EDUCATION, A STUDY AT HCMC 

INTERNATIONAL UNIVERSITY 

TS Trịnh Ngọc Thanh – Bộ môn Tiếng Anh 

 

TÓM TẮT 

 Quốc tế hóa giáo hệ thống dục Việt Nam bao gồm các nội lớn như tăng cường 

sự di chuyển sinh viên, giảng viên và học giả giữa Việt Nam và các quốc gia khác; 

quốc tế hoá chương trình đào tạo (tập trung số lượng chương trình dành cho sinh viên 

quốc tế và số lượng chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh); phát triển chi 

nhánh giáo dục quốc tế; kiểm định tổ chức giáo dục theo chuẩn khu vực hoặc quốc 

tế; xây dựng trường đại học tầm cỡ thế giới nằm trong ranking thế giới; thiết lập mạng 

lưới quan hệ hợp tác quốc tế. Quốc tế hóa chương trình giáo dục đại học Việt Nam 

trong hơn 20 năm qua tập trung vào việc tăng cường việc áp dụng các chương trình 

giảng dạy bằng Tiếng Anh (GDBTA) và nhập khẩu chương trình giảng dạy từ tổ chức 

giáo dục có uy tín nước ngoài. Trên bình diện lý thuyết lẫn thực tiễn, các chương trình 

GDBTA không những là một chìa khóa mà còn là một chỉ số đo lường quá trình quốc 

tế hóa các chương trình giáo dục đại học tại Việt Nam. Hơn thế nữa, việc quốc tế hóa 

giáo dục đại học thông qua việc áp dụng các chương trình GDBTA, là một dấu hiệu 

cho thấy sự khác biệt so với các chương trình đại trà giảng dạy bằng tiếng Việt, trong 

giáo dục đại học. 

 Bài viết này tập trung vào khảo sát thực trạng tiến trình quốc tế hóa các chương 

trình giáo dục đại học việt nam, bao gồm việc tăng cường áp dụng các chương trình 

GDBTA, nhằm từng bước quốc tế hóa các chương trình giảng dạy tại các trường đại 

học, đặc biệt là trường hợp cụ tại đại học Quốc Tế Tp.HCM, nhằm tối đa hóa lợi ích 

của việc áp dụng các chương trình này, để nâng cao chất lượng giáo dục đại học và 

sau đại học, đáp ứng nhu cầu lao động đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. 
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Từ khóa:  Các trường đại học Việt Nam, Quốc tế hóa giáo dục đại học, chương 

trình giảng dạy bằng tiếng Anh (GDBTA), quốc tế hóa các chương trình giảng dạy 

đại học. 

Abstract 

Internationalization of Vietnam's education system includes major activities 

such as increasing the mobility of students, faculty and scholars between Vietnam 

and other countries; Internationalization of training programs (concentrating on the 

number of programs for international students and the number of training programs 

taught in English) (TPTIE) ; Development of international education branch; 

Accreditation of educational institutions according to regional or international 

standards; Build a world-class university within world ranking; Establishment of 

international cooperation relationship network. The internationalization of Vietnam's 

higher education program over the past 20 years has focused on increasing adoption 

of TPTIE and importing curricula from reputable institutions foreign credit. In terms 

of theory and practice, TPTIE  programs are not only a key but also an index 

measuring the internationalization of higher education programs in Vietnam. 

Moreover, the internationalization of higher education through the application of 

TPTIE  programs, is an indication of a difference from the mass programs taught in 

Vietnamese, in higher education. This article focuses on examining the current 

situation of the internationalization of higher education programs in Vietnam, 

including increasing the application of the BTA programs to gradually 

internationalize the curricula at schools. University, especially the case at HCMC 

International University, in order to maximize the benefits of adopting these 

programs, to improve the quality of higher and post-graduate education, to meet the 

increasing high quality demand of the labor market. 

Keywords: Vietnamese universities, Internationalization of higher education, 

training programs taught in English, internationalization of the university 

curriculum 

1. Đặt vấn đề  

 Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định 
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quốc tế hóa giáo dục là một trong tám giải pháp quan trọng để cải cách hệ thống giáo 

dục đại học (Thủ tướng Chính phủ 2012). Qua đó, Chính phủ đã tăng cường việc áp 

dụng chương trình GDBTA ở nhiều trường đại học, đặc biệt là các trường đại học ở 

hai thành phố chính như Hà Nội và Hồ Chí Minh, là một trong những các giải pháp 

cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đại tu chương trình giảng 

dạy lỗi thời và nâng xếp hạng của các trường đại học Việt Nam trên trường quốc tế. 

Quốc tế hóa trong thực tế bao gồm việc tăng cường áp dụng chương trình GDBTA 

và nhập khẩu các chương trình giảng dạy nước ngoài (Kim 2016).   

 Các chương trình GDBTA và chương trình giảng dạy nhập khẩu của nước 

ngoài đã hỗ trợ sinh viên nhiều trong việc phát triển năng lực tiếng Anh và cung cấp 

cho họ những kiến thức cập nhật từ các nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Úc và các 

nước châu Âu, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu 

hóa.  

 Với cách tiếp cận này, các chương trình GDBTA được coi là đặc quyền hơn 

các chương trình chuẩn giảng dạy bằng tiếng Việt, dành cho đại đa số sinh viên không 

đủ khả năng chi trả chi phí lớn theo yêu cầu của các chương trình GDBTA, hoặc 

không đủ năng lực để được chấp nhận theo học các chương trình này.  

 Sự không công bằng và khác biệt giữa các chương trình về giảng viên, sinh 

viên, tài liệu giảng dạy, cung cách quản lý, vv…, là những vấn đề chính phát sinh, 

khi các chương trình GDBTA và các chương trình đại trà dạy bằng tiếng Việt cùng 

được áp dụng song song trong cùng một cơ sở giáo dục. Trong bài viết này, chúng 

tôi muốn thảo luận chi tiết về các chính sách và thực tiễn quốc tế hóa các chương 

trình giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam và việc áp dụng các chương trình 

GDBTA, chính sách đối với quốc ngữ và quá trình quốc tế hóa giáo dục trên bình 

diện phát triển năng lực đa ngôn ngữ cho sinh viên Việt Nam. Điều đó có nghĩa là 

việc quốc tế hóa giáo dục đại học phải được thực hiện thông qua việc sử dụng các 

chương trình GDBTA, nhưng phải xem xét trong mối liên quan đến ngôn ngữ mẹ đẻ. 

2. Khung lý thuyết  

 Việt Nam là quốc gia lớn thứ ba ở Đông Nam Á, đa ngôn ngữ với gần 100 

triệu người và 54 dân tộc anh em. Nhóm người Việt lớn nhất người Kinh chiếm 86% 

dân số (Cổng Thông tin điện tử Uỷ ban Dân tộc [Ủy ban dân tộc thiểu số-CEMA 
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2017]), cư trú chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và khu vực thành thị, trong khi 

các dân tộc khác sống ở vùng cao nguyên và miền núi. Có đến tám hệ thống ngôn 

ngữ được sử dụng trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng tiếng Việt (Quốc Ngữ) là 

phương tiện giao tiếp chính trong nước, nên chính phủ đã ban hành nhiều chính sách 

bảo tồn và giữ gìn ngôn ngữ và sự đa dạng văn hóa. 

 Luật Giáo dục Việt Nam cho phép sử dụng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số dưới 

dạng nói và viết, đồng thời với tiếng Việt ở các trường tiểu học (Quốc hội 2010). 

Chính sách đa ngôn ngữ và song ngữ đã trở thành một hiện tượng phổ biến đối với 

đồng bào dân tộc Thiểu số Việt Nam, xuất phất từ truyền thống lâu đời về việc duy 

trì ngôn ngữ dân tộc đa dạng trong cộng đồng địa phương, trong đó tiếng Việt được 

xem như một phương tiện chính cho việc học tập, làm việc và giao tiếp. Chính sách 

song ngữ góp phần tăng việc di chuyển của lực lượng lao động giữa các khu vực và 

phát triển vùng sâu vùng xa. Nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng ở Việt Nam, 

phản ánh sự phong phú, đa dạng của lịch sử dân tộc lâu đời ngàn năm văn hiến, phản 

ảnh các lực lượng ngoại xâm qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Chữ Hán được sử 

dụng trong gần một nghìn năm thuộc địa Trung Quốc cho đến chữ  Nôm ra đời, vào 

thế kỷ 13 (Do 2006; Nguyễn 1959) và chữ Nôm là chuyển thể từ các ký tự Trung 

Quốc cổ điển (Nguyễn 2006). Chữ Hán Việt ra đời nhằm thoát khỏi sự thống trị, ảnh 

hưởng của Trung Quốc và giữ gìn bản sắc dân tộc thông qua việc (Lo Bianco 2001). 

Tiếng Việt hiện đại (Quốc Ngữ) được sử dụng vào đầu thế kỷ 17 bằng cách điều chỉnh 

bảng chữ cái La Mã (Tollefson 2002). Tuy nhiên, trong thời kỳ thuộc địa của Pháp 

(1860-1945), tiếng Pháp được sử dụng như một phương tiện để thúc đẩy thuộc địa 

của chính phủ Pháp, mặc dù những người yêu nước Việt Nam đã chiến đấu chống lại 

bằng cách đưa ra một chiến dịch nhằm quảng bá tiếng Việt bản địa, gọi là phong trào 

Truyền bá chữ quốc ngữ.  

Việc quảng bá ngôn ngữ quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân 

Việt Nam về chính trị, giáo dục, văn hóa và bản sắc dân tộc (Pham and Fry 2004) là 

một công cụ chính trị mang tính chiến lược để thúc đẩy lòng yêu nước và khát vọng 

độc lập dân tộc (Bianco 2001). Kể từ khi Việt Nam độc lập khỏi Pháp năm 1945, 

quốc ngữ vẫn giữ được vị thế là ngôn ngữ chính thức được sử dụng tại Việt Nam. 

Tiếng Anh như một ngoại ngữ chính đã vào Việt Nam sau cuộc xâm lược của Hoa 
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Kỳ vào miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 và Mỹ đã có nhiều ảnh 

hưởng đối với nhiều mặt khác nhau của hệ thống giáo dục, bao gồm cả chương trình 

giảng dạy, giáo trình, đội ngũ giảng dạy, việc kiểm tra đánh giá, cung cách quản lý. 

Tiếng Anh đã được sử dụng rộng rãi ở miền Nam Việt Nam cho mục đích giáo dục, 

công việc và truyền thông. Tuy nhiên, tiếng Anh đã mất vị thế thống trị tại Việt Nam 

sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1975 và chỉ sau thời kỳ Đổi mới, Cải cách kinh 

tế đất nước vào năm 1986, ngôn ngữ này mới lấy lại vị thế là một trong những ngoại 

ngữ, cùng với tiếng Pháp và Tiếng Nga (Pham 2014), để đáp ứng nhu cầu về phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước, trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa về kinh tế 

và khát vọng của Việt Nam tham gia vào các tổ chức kinh tế tầm khu vực và quốc tế. 

2.1 Quốc tế hóa các chương trình giảng dạy đại học Việt Nam 

 Tại Việt Nam, quốc tế hóa các trường đại học một chiến lược được xác định 

để nâng cao năng lực và tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục đại học, hỗ trợ các trường 

đại học theo kịp sự phát triển của quốc tế và khu vực về giáo dục và tạo điều kiện cho 

Việt Nam hội nhập, toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Trong chiến lược phát triển 

giáo dục cho Việt Nam 2011-2020, quốc tế hóa là một trong tám giải pháp hỗ trợ phát 

triển và cải cách hệ thống giáo dục đại học quốc gia. Trong chính sách về giáo dục 

quốc gia, quốc tế hóa được xem là có liên quan chặt chẽ với việc mở rộng và tăng 

cường hợp tác quốc tế trong phát triển và phân phối chương trình giáo dục, và tăng 

cường sự di chuyển của sinh viên, giảng viên, học giả (Tran et al. 2017). Chính sách 

này nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng lao động quốc gia và xây dựng năng lực  

nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội 

nhập kinh tế và văn hóa ở cấp độ khu vực và thế giới (Nguyễn và Trần 2017; Phạm 

2011; Tran et al. 2014), Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xem quốc tế hóa chương 

trình giảng dạy là đẩy mạnh việc áp dụng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 

và nhập khẩu các chương trình giảng dạy của các đối tác giáo dục nước ngoài. Ngoài 

ra, việc quốc tế hóa giáo dục đại học còn bao gồm cả tăng cường hợp tác quốc tế 

thông qua việc phát triển, phân phối và nghiên cứu chương trình, tăng cường sự di 

chuyển của giảng viên, học giả và sinh viên, các công bố quốc tế, nâng cao danh tiếng 

và xếp hạng của các tổ chức giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.  
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 Do đó, chương trình GDBTA đã trở thành điểm nhấn của giáo dục, nhằm đạt 

mục tiêu phát triển và hội nhập của chính phủ và các tổ chức giáo dục đại học. Sinh 

viên, theo học các chương trình này, có cơ hội để học tập và trải nghiệm ngôn ngữ và 

văn hóa toàn cầu (Kim 2016), điều mà đại đa số sinh viên khao khát có được, để nâng 

cao triển vọng nghề nghiệp trong thị trường lao động của nền kinh tế đang phát triển 

nhanh chóng ở Việt Nam vì sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này có những 

lợi thế cạnh tranh hơn so với sinh viên từ các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, 

bị coi là yếu thế hơn. 

 Việt Nam mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của giáo dục quốc tế, 

nhưng sự di chuyển sinh viên là tương đối ít. Lý do chính cho sự thiếu hấp dẫn của 

Việt Nam như một điểm đến học tập cho sinh viên quốc tế bao gồm tình trạng giáo 

dục tại Việt Nam, sự cứng nhắc và quan liêu trong quản lý giáo dục, và thiếu các khóa 

học chất lượng GDBTA (Tran et al.2014). Nhằm tăng cường quốc tế hóa hệ thống 

giáo dục, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách nhằm tăng cường áp dụng các 

chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng 

cao. Vào năm 2008, chính phủ đã ban hành một nghị định cho phép linh hoạt hơn và 

tự chủ về tiêu chí tuyển sinh sinh viên quốc tế (Pham 2011), và khuyến khích các tổ 

chức giáo dục về phát triển và cung cấp các chương trình GDBTA (Phạm 2011). 

 Việc áp dụng các chương trình đào tạo liên kết, và đặc biệt chương trình tiên 

tiến năm từ 2008 là một giải pháp quan trọng của các trường đại học Việt Nam nhằm 

tăng cường quốc tế hóa các chương trình giáo dục, phát triển năng lực của sinh viên 

tốt nghiệp từ các chương trình này, đáp ứng nhu cầu cho thị trường lao động toàn cầu 

hóa ngày càng sâu sắc. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mong muốn đại tu chương 

trình giáo dục lỗi thời và nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy và học tập dựa 

trên thiết kế tổng thể cho chương trình tiên tiến bằng cách nhập khẩu và điều chỉnh 

chương trình giảng dạy từ các trường đại học danh tiếng được xếp hạng trong top 200 

trường đại học trên thế giới (Nguyễn 2009). Điểm mạnh  của chương trình tiên tiến 

trong hệ thống giáo dục, so với các chương trình chính thống, là việc sử dụng tiếng 

Anh như một phương tiện giảng dạy để giảng dạy và học tập chuyên môn. Tuy nhiên, 

một trong số những hạn chế của chương trình là vấn đề công bằng trong quá trình 

tiếp cận, vì đây là đặc quyền cho những sinh viên đáp ứng được trình độ tiếng đầu 
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vào, sinh viên có điểm học tập tốt và xuất thân từ các gia đình trung lưu, những người 

có thể đủ khả năng học phí. Thêm vào đó, mô hình chương trình tiên tiến khó tuyển 

sinh viên từ các vùng nông thôn hoặc hoàn cảnh khó khăn vì thiếu cơ hội để phát triển 

trình độ tiếng Anh để đạt chuẩn đầu vào cần thiết.  

2.2 Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh  

Chính phủ Việt Nam, cũng như các quốc gia đa ngôn ngữ châu Á Thái Bình 

Dương khác (Kirkpatrick 2011), xem việc quốc tế hóa giáo dục đại học là trọng tâm 

của việc phát triển nguồn nhân lực và kinh tế quốc gia, và chương trình GDBTA là 

một trong các công cụ để đạt được mục tiêu quốc tế hóa.  

 Trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình Đào tạo quốc tế, Việt 

Nam nhận được từ các đối tác nước ngoài chương trình giảng dạy, tài liệu giáo trình 

và các bộ tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Có hai loại chương trình đào tạo quốc tế là 

Chương trình chương trình tiên tiến và Chương trình Liên kết. Sinh viên có cơ hội 

được cấp bằng nước ngoài nếu được chuyển tiếp để tại trường đại học của các đối tác 

ở nước ngoài. Chương trình tiên tiến được dự án của Bộ Bộ GD&ĐT hỗ trợ, với mục 

tiêu đến năm 2020, Việt Nam nằm trong số 200 trường đại học hàng đầu khu vực  

(Marginson et al. 2011, tr. 451). Các chương trình liên kết đào tạo được chính phủ 

hợp pháp hóa để Việt Nam phát triển chương trình giáo dục quốc tế (Nguyen and 

Shillabeer 2013), nhằm mục đích thu hút sinh viên Việt Nam theo học các chương 

trình đại học nước ngoài được đào tạo tại các trường đại học trong nước. Sự uy tín 

của các chương trình tiên tiến và liên kết nằm ở bảng thứ hạng các đối tác giáo dục 

và cấp bằng quốc tế. Về cơ bản, các đối tác của chương trình tiên tiến, xếp loại cao, 

thì sẽ tuyển dụng những sinh viên có thành tích cao trong học tập, trong khi các đối 

tác có thứ hạng trung bình thì chỉ tuyển các sinh viên có thành tích học tập tương ứng 

như vậy. Đối với các chương trình GDBTA trong nước, các tổ chức đào tạo có thể 

phát triển các chương trình của riêng họ vì họ có thể sử dụng chương trình giảng dạy, 

tài liệu và chương trình đánh giá đối tác nước ngoài để tham khảo. Các chương trình 

này được gọi là Chương trình Chất lượng Cao hoặc Chương trình Đào tạo Chất lượng 

cao. Sự phát triển nhanh chóng các chương trình GDBTA và hợp tác với các đối tác 

nước ngoài là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy giáo dục đại học Việt Nam đã rất tích 
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cực trong việc quốc tế hóa và quá trình tiếng Anh hóa. Có thể nói rằng chương trình 

GDBTA có vai trò là một phương tiện để quốc tế hóa hệ thống giáo dục và đồng thời 

là một chỉ số đánh giá quá trình quốc tế hóa các cơ sở đào tạo.  

2.3 Phát triển khả năng đa ngôn ngữ 

 Quốc tế hóa các trường đại học là một chính sách quan trọng cho sự phát 

triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, vì thương mại quốc tế ngày càng phát 

triển. Tư nhân hóa, liên doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) được nhà nước khuyến khích bằng nhiều chính sách kinh tế ưu đãi 

của nền thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba thập kỷ trôi qua, chúng ta đã 

chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của FDI tại Việt Nam và Việt Nam được 

dự đoán tiếp tục nằm trong top 20 thị trường mới nổi thu hút FDI đến năm 2021 

(Kvint 2009). Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2006 và cam 

kết với Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ, đều tạo điều kiện thuận lợi cho 

hội nhập toàn cầu và tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về lực lượng lao động có năng 

lực đa ngôn ngữ, đặc biệt là năng lực tiếng Anh ( Pham 2011). Đây được coi là 

yêu cầu cấp bách cho sự phát triển và hội nhập trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Bản 

chất và cấu trúc của thị trường lao động Việt Nam đã thay đổi theo nền kinh tế thị 

trường, vì Chính phủ đã quyết tâm tăng cường hội nhập vào khu vực và toàn cầu 

(Tran et al. 2014). Điều đó có nghĩa là những sinh viên tốt nghiệp, thành thạo tiếng 

Anh và các ngoại ngữ khác sẽ có lợi thế hơn, có nhiều cơ hội hơn cho cuộc sống 

và nghề nghiệp. Bourdieu (1984) cho rằng sức mạnh của việc sử dụng thành thạo 

tiếng Anh là rất lớn, có nghĩa là năng lực tiếng Anh và bằng cấp từ các chương 

trình GDBTA sẽ tạo thế mạnh vượt trội, khác biệt trong thị trường lao động, và vì 

thế ngày càng có nhiều hơn sinh viên Việt Nam theo đuổi bằng cấp của chương 

trình GDBTA. Xu hướng nâng cao năng dựa vào các chương trình này nhằm đảm 

bảo việc làm được trả lương cao và địa vị xã hội tốt.  

Tuy nhiên, cũng có lo ngại (Pinches 1999) rằng tầng lớp trung lưu châu Á có 

xu hướng theo đuổi sự khác biệt thông qua bằng cấp phương Tây. Hơn thế nữa, 

chất lượng sinh viên tốt nghiệp Việt Nam là một vấn đề khá lo ngại vì sinh viên 

thiếu kỹ năng mềm, máy tính và khả năng đa ngôn ngữ, cụ thể là trình độ tiếng 
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Anh, cần thiết để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động ngày càng cạnh. Theo 

theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Thế giới (Tran n.d), có tới 60% sinh viên tốt 

nghiệp thất nghiệp hoặc cần được đào tạo lại sau khi tốt nghiệp để có thể đáp ứng các 

yêu cầu công việc, và trình độ tiếng Anh của sinh viên Việt Nam tốt nghiệp, ở mức 

trung bình, là không đủ để tác nghiệp so với sinh viên một số nước láng giềng như 

Indonesia, Philippines,Thái Lan và Malaysia (Nguyen 2016; Tran et al. 2014). Điều 

này đã làm cho lực lượng lao động Việt Nam nói chung bị đánh giá là kém hơn so 

với lực lượng lao động của các quốc gia châu Á khác, như Singapore, Thailan và 

Nhật Bản. Một chính sách khuyến khích của chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện trình 

độ tiếng Anh cho sinh viên là Dự án Ngôn ngữ Quốc gia 2020, được thực hiện từ năm 

2010. Các hạng mục chính của dự án bao gồm giảng dạy tiếng Anh, một môn học 

trong giáo dục tiểu học, nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên thông qua tăng 

cường  đào tạo, nâng cao trình độ và đánh giá giáo viên tiếng Anh (Thủ tướng Chính 

phủ 2010). Việc thực hiện thành công chương trình sẽ góp phần thúc đẩy kỹ năng 

tiếng Anh của học sinh, sinh viên và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục cũng như 

sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

3. Phương pháp nghiên cứu: Tác giả đã thực hiện nghiên cứu tại đại học Quốc tế 

thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu bao gồm việc thực hiện và thu thập số liệu từ 

các cuộc phỏng vấn trực tiếp với Trưởng khoa Kinh tế và 8 giảng viên của trường đại 

học Quốc tế; việc khảo sát dựa trên bảng câu hỏi thiết kế cho nhóm 30 học sinh Việt 

Nam từ năm 1 đến năm 3 đang theo học các chương trình đào tạo quốc tế  tại trường 

này, với nội dung có liên quan đến các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, điểm 

mạnh, điểm yếu các chương trình, giáo trình, học liệu cho việc giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu, chất lượng phục vụ của thư viện, chất lượng đào tạo của các chương 

trình, phương pháp giảng dạy và học tập, học phí và chi phí học tập, khả năng tiếp 

thu của sinh viên bằng tiếng Anh, cách thức kiểm tra đánh giá, cơ hội việc làm sau 

khi tốt nghiệp, khả năng liên kết của nhà trường với các đối tác nước ngoài.  Các 

thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát và phỏng vấn đã được tác giả tổng hợp, phân 

tích và từ đó rút ra những kết quả về quá trình quốc tế hóa các chương trình đào tạo 

của trường, chất lượng đào tạo, những hạn chế phát sinh trong quá trình giảng dạy và 

học tập.  



134 

 

4. Kết quả  

Trên cơ sở phân tích và tổng hợp số liệu thu thập, tác giả đã rút ra kết quả 

như sau:  

4.1 Quá trình quốc tế hóa tại đại học Quốc tế Tp.HCM 

 Việc quốc tế hóa và tiếng Anh hóa các chương trình đào tạo có thể được 

đánh giá cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của trường đại học Quốc tế tại Việt 

Nam. Với sự ra đời của các chương trình GDBTA, trường đã trải qua nhiều cơ hội 

phát triển năng lực. Đầu tiên, trường nhận được tài trợ của chính phủ để phát triển 

chương trình. Cụ thể, hỗ trợ tài chính cho ba năm để phát triển từng chương trình. 

Đồng thời, trường đã được phép thu học phí cao hơn đáng kể đối với sinh viên 

đăng ký vào các chương trình này, do đó tăng thu nhập đáng kể và tự chủ về tài 

chính và quản lý. 

 Thứ hai, khả năng di chuyển của giảng viên được tăng cường khi các học 

giả trong nước ra các đối tác nước ngoài để phát triển chuyên môn và các học giả 

nước ngoài từ đối tác các tổ chức đến giảng dạy tại đơn vị giáo dục trong nước, 

nhằm tạo cơ hội cho các học giả từ cả hai phía trong giảng dạy và nghiên cứu. Ví 

dụ, trong một chương trình liên kết, trong ba năm học đầu tiên từ 2010-2013, hơn 

30 giảng viên của đối tác đã đến Đại học Quốc tế để giảng dạy cùng chương trình 

mà họ giảng dạy tại trường đại học Hoa Kỳ và 12 học giả Việt Nam đã đến trường 

đối tác để phát triển chuyên môn. Hoạt động này bao gồm các lớp học tiếng Anh, 

hội thảo về phương pháp giảng dạy của Mỹ, cơ hội tham gia các lớp học chuyên 

môn như kế toán kiểm toán, dự giờ học hỏi kinh nghiệm từ các trường đối tác nước 

ngoài, v.v... 97% học giả Việt Nam chỉ ra rằng họ cảm thấy có động lực sau khi 

được đào tạo ngắn hạn từ đối tác, và đặc biệt, họ đã trở nên tự tin hơn với phương 

pháp giảng dạy mà họ tiếp cận được từ các khóa học tương tự của các đối tác trong 

các giảng đường của Mỹ. 

 Thứ ba, chương trình giảng dạy và tài liệu được kiểm định từ đối tác nước 

ngoài đã làm phong phú thêm tài nguyên của nhà trường. 88% sinh viên thích đọc 

sách sách giáo khoa của các tác giả được quốc tế công nhận và các nhà xuất bản 

học thuật hàng đầu, thông qua đó, họ đã hiểu được nội dung và cải thiện trình độ 
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tiếng Anh. Các chương trình và tài liệu được kiểm định này đã đóng góp rất lớn 

cho Quy trình kiểm định chương trình giảng dạy của trường. Thứ tư, trường đại 

học Quốc Tế đã cho thấy sự ổn định, tăng số lượng sinh viên quốc tế. Trường đại 

học Quốc tế Việt Nam đã mở rộng kết nối với 61 trường đại học tại 16 quốc gia.   

4.2 Những hạn chế phát sinh  

 Bên cạnh những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện chương trình 

GDBTA, đã phát sinh những khó khăn nhất định. Khó khăn lớn nhất là trình độ tiếng 

Anh của cả học giả lẫn sinh viên. Theo một trưởng khoa đang công tác tại trường này, 

hầu hết  học giả giảng dạy chương trình này đã lấy được bằng sau đại học nhưng cũng 

gặp khó khăn trong việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Các giảng viên cũng cho 

rằng nhiệm vụ giảng dạy các chương trình mới là một thách thức thực sự và rằng họ 

đã không thực hiện thành công như khi giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ của họ vì những 

khó khăn về ngôn ngữ đã ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng, sự tiếp thu của sinh 

viên và phương pháp tạo động lực cho sinh viên trong các lớp GDBTA. 

  Thông thường, khi sinh viên không hiểu các bài giảng của giảng viên bằng 

tiếng Anh thì các giảng viên phải sử dụng cả tiếng Anh và lẫn tiếng Việt. Mặc dù, 

trong một số trường hợp, điều này có thể được đánh giá cao trong sinh viên, nhưng 

sau đó họ đã đặt câu hỏi về bản chất của các chương trình GDBTA tại trường vì một 

trong những mục tiêu quan trọng cuối cùng của họ khi theo học là cải thiện trình độ 

tiếng Anh. 47% sinh viên đã xác nhận rằng khi tốt nghiệp, họ nghĩ rằng trình độ tiếng 

Anh của họ đã không được cải thiện nhiều. 

 Vấn đề trình độ tiếng Anh nói trên xuất phát từ qui định của các chương trình 

này về trình độ tiếng Anh như được mô tả trong khuôn khổ Khung năng lực ngoại 

ngữ châu Âu, trình độ B2 yêu cầu cho sinh viên và trình độ C1 đối với các giảng viên. 

Điều này không bao giờ được tuân thủ nghiêm ngặt trong Đại học Quốc tế, nơi các 

yêu cầu về tiếng Anh thường hạ thấp cho sinh viên để trường tuyển sinh nhiều sinh 

viên hơn để giải quyết bài toán về tài chính, và việc không đúng chuẩn về trình độ 

tiếng Anh của giảng viên là một vấn đề. 55% sinh viên phàn nàn về sự kém hiệu quả 

của các lớp học chuyên môn bằng tiếng Anh và 28% giảng viên cũng bày tỏ mối quan 

tâm về việc thiếu trình độ tiếng Anh của giảng viên và phương pháp giảng dạy chuyên 
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ngành bằng tiếng Anh chưa hiệu quả. 

5. Kết luận  

 Quốc tế hóa giáo dục đại học được coi là một công cụ hữu hiệu giúp Việt Nam 

tăng cường phát triển nguồn nhân lực quốc gia, khu vực và thế giới. Thúc đẩy các 

chương trình GDBTA và phát triển năng lực đa ngôn ngữ, đặc biệt là năng lực tiếng 

Anh, là nhằm đáp ứng nhu cầu về nâng cao năng lực cho một thị trường lao động toàn 

cầu hóa ngày càng sâu sắc. Trong thực tế, quốc tế hóa giáo dục ở Việt Nam là nhập 

khẩu chương trình giảng dạy từ các trường đại học đối tác nước ngoài thông qua việc 

hợp tác và áp dụng các chương trình GDBTA. Theo chính sách, các chương trình này 

bao gồm cả việc di chuyển sinh viên, giảng viên, học giả giữa các nước với nhau. Ở 

nhiều trường đại học, sử dụng chương trình GDGBTA là một trong những chiến lược 

quan trọng để đặt nền tảng cho việc quốc tế hóa, nâng cao chất lượng giảng dạy và 

học tập cũng như tăng mức xếp hạng chất lượng giáo dục trên trường quốc tê. Tuy 

nhiên, cũng có một số nhược điểm trong quá trình triển khai các chương trình 

GDBTA. Mặc dù sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đó có lợi thế cạnh tranh 

trong thị trường lao động, vẫn còn rất ít bằng chứng về hiệu quả của các lớp học học 

do chương trình này mang lại; cũng có những những khó khăn trong việc hiểu nội 

dung chương trình học bằng tiếng Anh đối với sinh viên và có những mối lo ngại về 

sự thiếu kiến thức chuyên môn cần thiết và kiến thức về giảng dạy bằng tiếng Anh 

của các giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình này. Công bằng về tiếp cận 

các chương trình này cũng là vấn đề, vì Chương trình GDBTA chỉ được thực hiện 

một cách chọn ở một số của trường đại học và do đó cơ hội chỉ giới hạn ở một tỷ lệ 

nhỏ sinh viên. Tiếng Anh như một phương tiện học tập và giảng dạy, được xem như 

một ưu điểm của các chương trình GDBTA với tâm lý rằng các chương trình chính 

thống bằng tiếng Việt. Trong thực tế, Việt Nam cần phát triển một lực lượng lao động 

có năng lực hơn về Tiếng Anh và chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 

động trong thời đại toàn cầu hóa, vì vậy việc triển khai, thúc đẩy, phối hợp, phát triển 

và cung cấp các chương trình này cần phải được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên 

để tối ưu hóa lợi thế, nhưng đồng thời để giảm thiểu các vấn phát sinh từ các chương 

trình GDBTA. 
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TỰ CHỦ TRONG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI CƠ SỞ II 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

AUTONOMY IN INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMS IN 

FOREIGN TRADE UNIVERSITY HCMC: SITUATION AND SOLUTIONS 

ThS Lê Thị Minh Tâm – Bộ môn Tiếng Anh 

 

TÓM TẮT 

Trong thập kỷ vừa qua, Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) đã đẩy mạnh 

phát triển quan hệ hợp tác quốc tế đặc biệt là trong lĩnh vực liên kết đào tạo cả bậc cử 

nhân và thạc sỹ tại hai cơ sở là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Từ chương trình liên kết 

Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế đầu tiên của Trường với Trường Đại học Latrobe, Úc, 

tính đến nay đã có gần 30 chương trình liên kết đào tạo có yếu tố quốc tế. Các chương 

trình liên kết của Trường ĐHNT đã và đang rất có uy tín và luôn thu hút được sự 

quan tâm của người học. Bài viết này đề cập đến thực trạng về hoạt động liên kết đào 

tạo tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải 

pháp để đẩy manh các hoạt động liên kết tại Cơ sở II trong bối cảnh Trường Đại học 

Ngoại thương được Thủ tướng chính phủ phê duyệt thí điểm tự chủ giai đoạn 2015-

2025.  

Từ khóa: hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo, chất lượng đào tạo, 

thí điểm tự chủ 

1. Tổng quan về hoạt động liên kết đào tạo tại Cơ sở II Trường ĐHNT tại Tp. 

Hồ Chí Minh 

Cơ sở II Trường ĐHNT tại Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở II) được 

thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ sở II đã không ngừng 

phát triển, hoàn thiện cả về chất và lượng và trở thành một trong những nơi đào tạo 

nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại cho khu vực phía 
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Nam.  

Được sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu, Cơ sở II đã phát triển các chương 

trình liên kết quốc tế từ năm 2008. Chương trình liên kết quốc tế đầu tiên được tổ 

chức đào tạo tại Cơ sở II là chương trình Thạc sỹ Quản lý Dự án liên kết giữa Trường 

Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Nantes (Pháp).  Tính đến nay, các chương 

trình liên kết quốc tế ở cả bậc cử nhân và thạc sỹ của Cơ sở II đã phát triển đa dạng 

bao gồm nhiều đối tác khác nhau đến từ các nước như Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp, 

Đài Loan, Úc… Những chương trình này đã và đang thu hút được sự quan tâm của 

người học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 

Tất cả các chương trình liên kết đào tạo được triển khai tại Cơ sở II đều là những 

chương trình có uy tín, chất lượng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Mỗi 

một chương trình (bậc đại học hoặc bậc thạc sỹ) đều có Quyết định riêng. Trong mỗi 

Quyết định cho phép triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều quy định rõ về đối tượng 

tuyển sinh của chương trình, thời gian và chương trình đào tạo, ngôn ngữ giảng dạy, 

đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, địa điểm đào tạo, văn bằng, kinh phí đào tạo và 

quản lý tài chính. Sau mỗi kỳ tuyển sinh, mỗi năm học và sau khi kết thúc mỗi khóa 

học, CSII đều báo cáo ra Cơ sở Hà Nội để tổng hợp báo cáo về các hoạt động liên 

quan đến việc tổ chức và quản lý các chương trình liên kết đào tạo.  

Từ chương trình đầu tiên được triển khai là chương trình Thạc sỹ Quản lý Dự 

án liên kết giữa Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Nantes (Pháp), đến 

nay đã có 4 chương trình liên kết bậc Cử nhân và 4 chương trình liên kết bậc Thạc sỹ 

đang được triển khai tại CSII. 

Bảng 1: Số lượng các chương trình các chương trình liên kết quốc tế tại Cơ sở 

II qua các năm (từ năm 2008 đến năm 2020) 

STT Năm Chương trình liên kết Số lượng 

1 2008 Chương trình liên kết Cử nhân 0 

Chương trình liên kết Thạc sỹ 1 

2 2015 Chương trình liên kết Cử nhân 4 

Chương trình liên kết Thạc sỹ 4 

3 2016 Chương trình liên kết Cử nhân 4 
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STT Năm Chương trình liên kết Số lượng 

Chương trình liên kết Thạc sỹ 4 

4 2017 Chương trình liên kết Cử nhân 4 

 Chương trình liên kết Thạc sỹ 3 

5 2018 Chương trình liên kết Cử nhân 4 

 Chương trình liên kết Thạc sỹ 2 

6 2019 Chương trình liên kết Cử nhân 4 

 Chương trình liên kết Thạc sỹ 1 

7 2020 Chương trình liên kết Cử nhân 5 

 Chương trình liên kết Thạc sỹ 1 

(Nguồn: Ban Đào tạo quốc tế - CSII) 

Số lượng các chương trình liên kết quốc tế tại Cơ sở II ngày một gia tăng cả về 

chất và lượng. Tính đến thời điểm này, Cơ sở II hiện đang triển khai 6 chương trình 

liên kết quốc tế trong đó 5 chương trình liên kết Cử nhân và 1 chương trình liên kết 

Thạc sỹ. 

2. Tính tự chủ trong các hoạt động đào tạo quốc tế 

Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại 

học thực hiện quyền tự chủ về: học thuật và hoạt động chuyên môn; tổ chức bộ máy 

và nhân sự; tài chính và tài sản. 

Cụ thể, cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ theo quy định của Luật 

Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và 

các quy định sau: 

Về quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn, được quyền ban hành 

và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học 

và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật; xác 

định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan 

quản lý trực tiếp. 

Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình 

thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy 



142 

 

định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo, bảo đảm 

không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, không 

xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn 

kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới, không có nội dung truyền bá 

tôn giáo; biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, 

giáo trình giáo dục đại học (trừ các môn học bắt buộc); tổ chức thực hiện, đánh giá 

chất lượng các chương trình đào tạo của giáo dục đại học; thiết kế mẫu, in phôi, cấp 

phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật. 

Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa 

làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; 

quyết định hoạt động khoa học và công nghệ; quyết định các hoạt động hợp tác quốc 

tế quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều 44 của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

Hoạt động đào tạo liên kết tại các cơ sở giáo dục công lập gồm các nội dung 

như: tuyển sinh các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; phương 

pháp giảng dạy…Tuyển sinh là một khâu quan trọng của quá trình đào tạo. Số lượng 

tuyển sinh phải trên cơ sở nhu cầu học tập, nhu cầu nhân lực của xã hội, phụ thuộc 

vào năng lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tài chính, khả năng quản lý giảng 

dạy của từng trường. Những thông số này có thể thay đổi, biến động.  

Hiện nay Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) đã thực hiện tự chủ trong liên 

kết đào tạo. Trường chủ động tìm đối tác, nghiên cứu năng lực, xếp hạng của đối tác 

để tiến hành liên kết giữa hai bên. Hàng năm Trường ĐHNT vẫn báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về các chương trình liên kết bao gồm: số lượng sinh viên theo học, 

các chương trình đang triển khai, các cấp học hiện đang triển khai tại Nhà trường. 

3. Thực trạng hoạt động đào tạo của các chương trình liên kết quốc tế đang triển 

khai tại CSII 

3.1. Thực trạng hoạt động 

Hiện nay, Ban Đào tạo Quốc tế là đơn vị chính thực hiện triển khai trực tiếp các 

chương trình liên kết tại Cơ sở II. Về chương trình Cử nhân, hiện nay CSII đang triển 
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khai chương trình Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire (Vương quốc Anh), Cử nhân 

Quản trị Kinh doanh New Brunswick (Canada), Cử nhân Quản trị Marketing 

Northampton (Vương Quốc Anh), Cử nhân Kinh doanh và Thương mại Quốc tế Minh 

Truyền (Đài Loan), Cử nhân Quản trị Du lịch Khách sạn Nam Hoa (Đài Loan). 

Chương trình Thạc sỹ bao gồm: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học 

Sunderland (Vương Quốc Anh). 

Bảng 2: Số lượng sinh viên/ học viên đang theo học tại các chương trình liên 

kết quốc tế tại CSII (tính đến tháng 09/2020) 

STT Tên chương trình Số lượng 

1 Chương trình Cử nhân 

Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire (Vương 

quốc Anh) 
249 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh New 

Brunswick (Canada) 
113 

Cử nhân Quản trị Marketing Northampton 

(Vương Quốc Anh) 
13 

Cử nhân Kinh doanh và Thương mại Quốc 

tế Minh Truyền (Đài Loan) 
25 

Cử nhân Quản trị Du lịch Khách sạn Nam 

Hoa (Đài Loan) 
12 

2 Chương trình Thạc sỹ 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết với 

Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh) 
18 

(Nguồn: Ban Đào tạo quốc tế - CSII) 

Hiện nay, số lượng sinh viên/học viên của các chương trình liên kết có sự 

chuyển biến. Người học đã biết đến các chương trình liên kết này nhiều hơn. Nhu cầu 

học thì đa dạng. Hiện nay với bậc học Cử nhân có chuyên ngành Kinh doanh, Quản 

trị Kinh doanh, Quản trị Marketing, Kinh doanh và Thương mại Quốc tế, Quản trị Du 

lịch Khách sạn. Đối với bậc học Thạc sỹ có chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Các 

trường đối tác đến từ Châu Âu (như Anh, Úc), Châu Á (Singapore, Đài Loan), Châu 

Mỹ (Canada, Hoa Kỳ). Học phí của các chương trình thì mang tính cạnh tranh so với 

các chương trình ở các trường Đại học khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 



144 

 

Theo một khảo sát đánh giá của tác giả về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

đào tạo của các chương trình liên kết quốc tế triển khai tại CSII vào năm 2015 (Lê, 

2015), có 05 yếu tố ảnh hưởng đến đó là: 

- Tổ chức giảng dạy và học tập 

- Nguồn lực học tập 

- Mục tiêu và tiêu chuẩn rõ ràng 

- Phát triển kỹ năng chung 

- Chất lượng tốt nghiệp 

Nhìn chung, sinh viên/ học viên cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo của 

các chương trình liên kết đang triển khai tại Cơ sở II. Hoạt động đào tạo có chất lượng 

và đã đáp ứng được những được những kỳ vọng của sinh viên/ học viên cũng như 

một phần nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên sinh viên/học viên muốn có được những 

chương trình liên kết học toàn phần tại Việt Nam với mức học phí phù hợp. 

3.2. Một số bất cập trong công tác quản lý và triển khai các chương trình liên 

kết quốc tế tại CSII 

Hiện nay, CSII đang triển khai 05 chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và 

01 chương trình bậc thạc sỹ. Những chương trình này có một số bất cập như sau: 

- Kinh phí quảng bá cho các chương trình còn hạn hẹp, chưa có nhiều kinh phí 

để chi cho hoạt động quảng bá các chương trình đến người học. Ví dụ như kinh phí 

quảng cáo cho 01 chương trình liên kết cử nhân năm học 2018-2019 là khoảng 100 

triệu. Mức kinh phí này chiếm khoảng 6% tổng thu của 01 chương trình. Hiện nay tại 

Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều trường Đại học trên địa bàn đều triển khai các 

chương trình liên kết với các trường đại học trên thế giới nên tính cạnh tranh rất cao.  

- Nhân sự của Ban Đào tạo Quốc tế còn thiếu, chưa đủ để có thể triển khai có 

hiệu quả các chương trình này. Hiện nay cả Ban chỉ có 04 người bao gồm 03 chuyên 

viên và 01 Trưởng ban và đang quản lý 3 chương trình cử nhân và 04 chương trình 

thạc sỹ với tổng số sinh viên/ học viên là khoảng 350. Công việc của Ban ĐTQT là 

quảng bá các chương trình mới hàng năm. Các chương trình triển khai từ tháng 03 
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đến tháng 12 hàng năm (Chương trình cử nhân là quảng bá từ tháng 3 đến hết tháng 

8, chương trình thạc sỹ là từ tháng 5 đến hết tháng 11). Đối với công tác quảng bá các 

chương trình cử nhân, Ban phải cử người đi đến các trường THPT trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để quảng bá giới thiệu về các chương trình. Nếu 

như đi các tỉnh thì thông thường phải lưu trú ở tỉnh từ 2 đến 3 ngày nên do đó thiếu 

nhân sự quản lý và thực hiện các công việc hiện tại. Ngoài công việc quảng bá giới 

thiệu các chương trình, Ban ĐTQT phải thực hiện công tác quản lý các lớp hiện tại 

với tổng số khoảng 350 sinh viên và học viên. 

- Đối với các chương trình Thạc sỹ, số lượng học viên chưa nhiều do học phí 

của các chương trình này chưa cạnh tranh được với mức học phí của các chương trình 

liên kết khác tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như chương 

trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh học phí 

cho trọn khóa học là khoảng 100 triệu đồng/1 học viên.  

- Điều kiện đầu vào cũng là một trong trở ngại dẫn đến số lượng người học bị 

hạn chế. Đối với chương trình cử nhân, yêu cầu trình độ tiếng Anh là IELTS 5.5 hoặc 

tương đương, chương trình thạc sỹ là 6.0… 

3.3. Phương pháp nghiên cứu:  

Tác giả thực hiện các phương pháp nghiên cứu như phỏng vấn chuyên gia: 

phỏng vấn đội ngũ cán bộ quản lý các chương trình liên kết, đội ngũ nhân viên triển 

khai chương trình, sinh viên các khoá lớp… 

4. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng các 

chương trình liên kết tại Cơ sở II trong bối cảnh Trường Đại học Ngoại thương 

Hiện nay CSII có làm việc với một số trường Đại học trên thế giới để bàn về 

các cơ hội hợp tác trong tương lai. Trước nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội về 

chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo, CSII muốn mở rộng thêm một số ngành đào 

tạo cho các chương trình liên kết như cử nhân Logistics, cử nhân Marketing, cử nhân 

Kinh doanh quốc tế, và thạc sỹ Tài chính. 

Kể từ khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế 

hoạt động của Trường giai đoạn 2015-2017 (Quyết định 751/QĐ-TTg), Trường ĐH 
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Ngoại thương được quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước; liên 

kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài là các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy 

tín trong khu vực, trên thế giới. Trường có trách nhiệm công khai với xã hội và cung 

cấp cho người học đầy đủ thông tin về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bảo 

đảm quyền lợi chính đáng của người học. Đây là một điều rất thuận lợi và giúp cho 

Trường ĐH Ngoại thương có được lựa chọn rộng rãi hơn về việc tìm kiếm các đối 

tác uy tín trên thế giới để mang đến cho người học những chương trình đào tạo có 

chất lượng.  

4.1. Mở rộng thêm các chương trình liên kết với các đối tác trong khu vực 

Đối với các chương trình bậc Thạc sỹ, CSII chủ động tìm các đối tác tin cậy, uy 

tín ở khu vực, sau đó báo cáo và làm đề xuất với Ban Giám hiệu xin triển khai, hợp 

tác đào tạo về chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Tài chính hoặc 

Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế, Thạc sỹ quản lý chuỗi cung ứng tại CSII với mức học 

phí cạnh tranh và thời gian học linh hoatj với các trường Đại học trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh, giảng dạy bằng tiếng Anh để đáp ứng được nhu cầu rộng rãi của 

người học.  

4.2. Linh hoạt cơ chế quản lý triển khai các chương trình liên kết 

- Ban Giám hiệu xem xét phê duyệt cho chi quảng bá các chương trình liên kết 

bậc cử nhân và thạc sỹ; 

- Ban Giám hiệu xem xét phê duyệt cho chi thù lao cho người giới thiệu sinh 

viên/ học viên của từng chương trình liên kết để khuyến khích và tạo nguồn; 

- Nhà trường cho tuyển dụng gấp nhân sự cho Ban ĐTQT để đảm bảo công tác 

quản lý các chương trình liên kết tại CSII 

5. Kết luận 

Chất lượng đào tạo là một trong những tiêu chí tiên quyết đánh giá hiệu quả 

cũng như vị thế của các chương trình liên kết tại các cơ sở giáo dục đại học. Việc 

triển khai tốt và hiệu quả các chương trình liên kết giúp cho Trường Đại học Ngoại 

thương nói chung và Cơ sở II nói riêng thu hút được nhiều sinh viên và có thể cạnh 

tranh mạnh mẽ với các trường đại học khác trên cả nước. Qua đó thương hiệu và hình 
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ảnh Đại học Ngoại thương đã trở nên gần gũi và quen thuộc đối với đông đảo sinh 

viên.  

Để có thể nâng cao hiệu quả đào tạo các chương trình liên kết trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế về giáo dục như hiện nay, việc xác định những yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết tại Cơ sở II là một việc làm cần 

thiết nhất là đối với đội ngũ làm công tác quản lý, lấy đó làm cơ sở để hoạch định 

những chiến lược, phát triển hội nhập về giáo dục, đi kịp xu hướng của thời đại. 
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GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CHÂU ÂU TRONG THỜI KỲ COVID 

EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN THE COVID-19 CRISIS 

ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh – Bộ môn Cơ Sở - Cơ Bản 

 

TÓM TẮT 

Đại dịch virus corona (COVID-19) đang diễn ra và lan truyền trên thế giới với 

tốc độ nhanh chóng. Cũng như tất cả các lĩnh vực khác, giáo dục ở tất cả các cấp ở 

các quốc gia đều bị ảnh hưởng. Theo tổ chức UNESCO (2021), tính đến ngày 

8/4/2020, trên thế giới có gần 1,6 tỉ học sinh và sinh viên bị ảnh hưởng; 188 quốc gia 

buộc phải đóng cửa các trường học trên toàn quốc, gây tác động đến 91.3% tổng số 

học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. Việc đóng cửa đột ngột các trường học, cao 

đẳng, và đại học đã làm gián đoạn các hoạt động giảng dạy và học tập. Bài viết này 

trình bày về thực trạng giáo dục đại học ở Châu Âu, các đối tượng bị ảnh hưởng trực 

tiếp bởi đại dịch và các định hướng trong phát triển giáo dục đại học ở Châu Âu. 

Từ khóa: giáo dục đại học, Châu Âu, covid 19 

Abstract 

Corona virus Pandemic (COVID-19) is continue to spread around the world 

rapidly. Like other sectors, education at all levels is suffering. According to UNESCO 

(2021), as of April 8, 2020, there were nearly 1.6 billion affected students worldwide; 

188 countries have implemented nationwide closures of schools, impacting 91.3% of 

the world’s student population. It should be noted that the sudden closures of schools, 

colleges and universities have disrupted the flow of learning and teaching activities. 

This article presents the current situation of higher education in Europe, the subjects 

directly affected by the pandemic and the directions in the development of higher 

education in Europe. 

Key words: higher education, Europe, Covid 19 

1. Thực trạng về đào tạo đại học trong thời kỳ Covid 

Phần lớn các trường đại học châu Âu đã đóng cửa và không giảng dạy tập trung 
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vào tháng 3 năm 2020. Kết quả khảo sát của Hiệp hội các trường đại học châu Âu 

(EUA) về việc “Tăng cường giáo dục kỹ thuật số trong giảng dạy và học tập” khẳng 

định rằng 95% các trường chuyển sang hình thức đào tạo từ xa toàn bộ các ngành của 

trường, chỉ có 4% chọn áp dụng đào tạo từ xa cho một số khoa nhất định (EUA, 

2020). 

Sự chuyển đổi đột ngột sang giáo dục từ xa này khác nhau tùy vào quy mô, mô 

hình quản trị và sự khác biệt về kỷ luật. Các trường đại học tổng hợp lớn thường gặp 

nhiều thử thách hơn trong việc phát triển các cách tiếp cận thể chế. Tùy thuộc vào mô 

hình quản trị mà tại một số trường, các khoa và phòng ban riêng lẻ đã có những cách 

tiếp cận riêng. Các môn học đòi hỏi phải làm việc trong phòng thí nghiệm, kiến tập 

hay thực tập ngoài trường học thì khó có thể dạy học từ xa. 

Một yếu tố quan trọng khác là cho đến nay đã có bao nhiêu chương trình học 

tăng cường sử dụng kỹ thuật số. Khảo sát của EUA năm 2013 cho thấy trên thực tế 

tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều cung cấp một số hình thức học tập kỹ thuật số 

và hơn một nửa cung cấp hoặc ít nhất là đã lên kế hoạch các chương trình cấp bằng 

trực tuyến (EUA,2013). 

Nguồn, EUA, 2013. 

Các báo cáo khác cũng cho thấy rằng trong những năm gần đây, sự chấp nhận 

chung của việc học và giảng dạy bằng kỹ thuật số trong giáo dục đại học đã tăng lên, 

nhưng nhiều cơ sở vẫn còn đang trong kế hoạch phát triển việc cung cấp dịch vụ tăng 

cường kỹ thuật số có hệ thống và chiến lược hơn. Vào trước đại dịch, hầu hết các tổ 
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chức (80% trở lên) cho biết rằng họ đã có các kho lưu trữ trực tuyến cho tài liệu giáo 

dục, một trung tâm hoặc đơn vị hỗ trợ giáo viên về học tập và giảng dạy kỹ thuật số, 

cũng như đào tạo kỹ năng kỹ thuật số (EUA, 2020). Tuy nhiên, Với năng lực hiện tại 

các trường có thể không đủ đáp ứng nhu cầu tăng đột ngột về giáo dục trực tuyến, và 

không phải tất cả nhân viên và học sinh đều quen thuộc với hình thức đào tạo này. 

Khảo sát Trải nghiệm Kỹ thuật số Quốc gia Ireland (NFTLHE, 2020) chỉ ra rằng 70% 

giảng viên chưa bao giờ giảng dạy trực tuyến trước giai đoạn khủng hoảng, số liệu 

này cũng tương tự ở Anh. Không có lý do gì để tin rằng cấp độ kinh nghiệm là khác 

nhau trong các hệ thống giáo dục đại học của Châu Âu. Về vấn đề này, năm 2020 đã 

có sự thay đổi: Chưa bao giờ có nhiều sinh viên và giảng viên tiếp xúc với việc học 

và giảng dạy trực tuyến như vậy. Đây cũng có thể là một bước ngoặc lịch sử để tạo 

ra một bước nhảy vọt lớn về mặt tiếp nhận kỹ thuật số, cũng như sự chuyển đổi chung 

về phương pháp học tập và giảng dạy. Bất chấp những thách thức và khó khăn liên 

quan, điều này cũng giải thích tại sao giảng viên và sinh viên đã có cái nhìn khá tích 

cực về sự phát triển. Đại đa số các trường đại học chỉ ra rằng họ có kế hoạch vượt 

qua giai đoạn khủng hoảng để khám phá các phương pháp giảng dạy mới (87%) và 

nâng cao năng lực kỹ thuật số (70%) (EUA, 2020). 

Quan điểm thường được đưa ra là những gì đã được cung cấp không chỉ là đào 

tạo từ xa, mà là giải pháp đào tạo từ xa trực tuyến trong tình huống khấn cấp. Mặc dù 

giải pháp về đào tạo trực tuyến này chắc chắn có những thiếu sót, nhưng thú vị là, các 

cuộc khảo sát do các trường đại học thực hiện cũng như bởi các hội sinh viên cho 

thấy rằng điều này hoạt động tương đối tốt và phần lớn sinh viên và giảng viên khá 

hài lòng. 

Nhìn chung, dịch bệnh càng đặt ra những thách thức lớn đối với những vấn đề 

đã tồn tại trước đây trong giáo dục đại học. Ví dụ, những người học có khả năng tự 

học có thể đã đối phó tốt với việc học tập từ xa và thích nghi tốt với việc học trực 

tuyến, trong khi những sinh viên yếu hơn hoặc có hoàn cảnh khó khan trong học tập 

có thể bị quá tải và không thích nghi với điều kiện mới. Dịch bệnh cũng làm trầm 

trọng thêm khoảng cách kỹ thuật số, bởi vì không phải tất cả sinh viên đều được tiếp 

cận với công nghệ và internet tốc độ cao. Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

trong xã hội thậm chí còn trở nên khó khăn hơn với tình hình hiện tại. Thống kê cho 
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thấy, khoảng 40% sinh viên bị gián đoạn công việc hoặc mất việc và do đó phải phụ 

thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình, điều này làm cho việc học có thể bị ảnh hưởng hoặc 

gián đoạn (EUA, 2020. Cuộc khủng hoảng từ đại dịch cũng cho thấy rằng trường đại 

học là nơi đào tạo lý thuyết nhưng lại thiếu trải nghiệm xã hội. Tất cả những điều này 

đặt ra yêu cầu làm sao các dịch vụ sinh viên, tư vấn và hỗ trợ sinh viên, bình đẳng 

giới… phải được cung cấp trực tuyến hiệu quả hơn (EUA, 2020). 

Để tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội trong năm học tiếp theo, hầu hết 

các trường học sẽ chỉ có thể có một phần ba hoặc ít hơn số sinh viên trong khuôn viên 

trường tại một thời điểm nhất định. Điều này cần lập kế hoạch và thiết kế giảng dạy 

cẩn thận, với việc sử dụng ứng dụng “face time” tốt nhất có thể cho học sinh và giáo 

viên trong giới hạn do cơ sở hạ tầng thể chế quy định. Đối với việc cung cấp chương 

trình đào tạo trực tuyến, trường học phải thực hiện sự cân bằng giữa việc đồng bộ và 

không đồng bộ. Việc đồng bộ trong công tác dạy và học là điều mà sinh viên và có lẽ 

nhiều giáo viên có vẻ thích, tuy nhiên, từ quan điểm tổ chức và giáo dục thì trường 

học lại khuyến khích không đồng bộ. Theo thời gian, điều này sẽ dẫn đến chất lượng 

giáo dục tốt hơn, xem xét đầy đủ nhu cầu của học sinh và coi trọng trải nghiệm xã 

hội, có thể là giáo dục trực tuyến, kết hợp hoặc giảng dạy thông thường. 

2. Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch: Du học sinh và sinh viên 

trao đổi 

Trong đại dịch Covid, đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên trong giáo dục có thể kể 

đến là du học sinh. Một báo cáo khảo sát ban đầu của EAIE (2020) cho thấy rằng gần 

2/3 các trường đại học nhận thấy sinh viên trao đổi sắp ra trường bị ảnh hưởng, nhưng 

chỉ có khoảng một nửa trong số họ báo cáo có sự ảnh hưởng đến sinh viên trao đổi 

sắp nhập học. Một báo cáo khảo sát sau đó của ESN (2020) cho thấy 65% sinh viên 

tiếp tục việc du học, chỉ 2,4% đề cập rõ ràng đến các khóa học trực tuyến và 25% đã 

hủy bỏ. Điều này đã thay đổi khi việc đóng cửa biên giới đã ngăn chặn việc di chuyển 

giữa các quốc gia. Coimbra Group, một mạng lưới bao gồm khoảng 40 trường đại 

học, đã xác nhận trong một báo cáo được công bố vào cuối tháng 5 năm 2020 rằng 

70% sinh viên trao đổi của họ vẫn tiếp tục, nhưng báo cáo cáo không chỉ rõ là số sinh 

viên tiếp tục học này là học tập trung hay học online từ quê nhà (Coimbra Group, 

2020). 
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Với tình hình đại dịch bùng phát, việc trao đổi sinh viên xuyên quốc gia về cơ 

bản đã trở thành một hành động bất hợp pháp. Ví dụ, một du học sinh và nhân viên 

quốc tế có thể tự nhận thấy các khoản trợ cấp, thị thực và giấy phép cư trú hết hạn, 

và bị cô lập hai lần do đại dịch và khoảng cách với các mạng xã hội đã thiết lập của 

gia đình và bạn bè của họ. Đây là một thách thức quan trọng đối với cả các trường 

đại học nhận và gửi sinh viên đi trao đổi ở các đại học nước ngoài, đối với các hoạt 

động hỗ trợ nhân viên và sinh viên quốc tế, từ tư vấn tâm lý và hỗ trợ tài chính bổ 

sung, đến kéo dài thời gian lưu trú hoặc hỗ trợ về chi phí đi lại… 

Vậy, Các cơ sở giáo dục nên làm gì trong năm học tới là câu hỏi mà các trường 

ở Châu Âu cần phải giải quyết. Các cơ sở giáo dục đại học hiện đã có những giải pháp 

để hỗ trợ các sinh viên học từ xa (học trực tuyến), kể cả các sinh viên nhập học trễ do 

thời gian cách li nhập cảnh. Tuy nhiên, đối với chương trình trao đổi ngắn hạn, chẳng 

hạn như Erasmus +, một số trường đã hủy bỏ chương trình trao đổi sinh viên ngắn 

hạn trong học kỳ tiếp theo hoặc thậm chí năm học tiếp theo, một số trường đang dự 

tính các chương trình học kết hợp trong điều kiện dịch bệnh. Vẫn còn những hạn chế 

về việc đi lại, ngay cả giữa các quốc gia thuộc EU và Erasmus +. Văn phòng thị thực 

không được mở lại (hoàn toàn), và các thủ tục đăng ký du học và kiểm tra đầu vào đã 

hoặc vẫn phải được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, việc trao đổi 

sinh viên quốc tế có thể bị tạm dừng vì một số ưu tiên về sức khỏe cũng như tài chính. 

Ngoài ra còn có một câu hỏi là sinh viên quốc tế sẽ phản ứng như thế nào. Các 

báo cáo và khảo sát trên phương tiện truyền thông cho thấy nhiều sinh viên quốc tế 

sẽ hoãn lại hoặc học ở trong nước hoặc các nước láng giềng để tránh bị cách ly và 

không chắc chắn về phương thức hoạt động của các trường đại học sở tại, cũng như 

nguy cơ lựa chọn "du học trực tuyến" với mức học phí tương đối cao. 

Cho đến nay, mặc dù khả thi về mặt kỹ thuật nhưng du học trực tuyến hay trao 

đổi sinh trực tuyến không phải là hình thức phổ biến trong giáo dục đại học. Tuy 

nhiên, do cuộc khủng hoảng đại dịch, Ủy ban Châu Âu đã cho phép du học trực tuyến 

thay thế (một phần) du học thông thường theo chương trình trao đổi Erasmus +. Mặc 

dù trên thực tế, du học trực tuyến không thể và không nên thay thế việc du học thông 

thường, nhưng vẫn có câu hỏi đặt ra là liệu nó có thể được khai thác theo một cách 
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có hệ thống và có chiến lược hơn để bổ sung cho du học thông thường và phục vụ 

như một lựa chọn bổ sung để trao đổi và hợp tác hay không. Do đó, một bộ phận 

trong ngành coi cuộc khủng hoảng hiện nay là “cơ hội để phản ánh và xây dựng các 

mô hình du học mới trong nước” (Coimbra Group, 2020). 

3. Tác động của đại dịch đến các nghiên cứu 

Cuộc khủng hoảng cũng làm gián đoạn các hoạt động nghiên cứu do hạn chế di 

chuyển của nhà nghiên cứu quốc tế, dẫn đến trở ngại cho việc hợp tác nghiên cứu, 

đóng cửa các phòng thí nghiệm và chuyển sang hợp tác từ xa. Một tình trạng nghiêm 

trọng nữa là nhiều nhà nghiên cứu bị trì hoãn các dự án của họ. Theo nghiên cứu của 

SMaReN (mạng lưới nghiên cứu quốc gia ở nước Anh được tài trợ bởi trường đại học 

King college, 2020), thu thập thông tin phản hồi từ 4.000 ứng viên tiến sĩ và 1.000 

nhà nghiên cứu khởi nghiệp sau một tháng ngừng hoạt động, 2/3 số người được hỏi 

lo lắng về tương lai, 70% trong số đó lo lắng về tình hình kinh tế của họ. Các ứng 

viên tiến sĩ quốc tế có nguy cơ cao hơn, vì họ thường không có mạng lưới hỗ trợ tại 

địa phương và có thể bị ảnh hưởng thêm bởi tình hình ở nước họ. Trong khi các khoản 

tài trợ do Ủy ban Châu Âu tài trợ có thể bị trì hoãn hoặc kéo dài, họ thường không 

cung cấp thêm kinh phí, khiến nhà nghiên cứu không có thu nhập trừ khi trường đại 

học quyết định chi trả. 

Tuy nhiên, nói chung, có vẻ việc nghiên cứu cũng đã hoạt động hiệu quả trong 

quá trình chuyển đổi trực tuyến quy mô lớn. Ví dụ, có nhu cầu rõ ràng về xây dựng 

năng lực và duy trì “cách thức làm việc mới”, chẳng hạn như tăng cường hợp tác và 

liên kết giữa các trường đại học và với các bên liên quan bên ngoài, và các cách thức 

đổi mới để thúc đẩy truyền thông nghiên cứu. Nghiên cứu và đổi mới đã được đặt lên 

hàng đầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19, điều này đã chứng minh cho công 

chúng thấy giá trị của chuyên môn và liên ngành. Điều này dẫn đến tầm nhìn và đánh 

giá cao đối với nghiên cứu và giáo dục đại học. 

Cuộc khủng hoảng đại dịch cho thấy sự cần thiết của việc cấp quyền truy cập 

mở ngay lập tức vào các ấn phẩm và dữ liệu nghiên cứu. Nó cũng nhấn mạnh sự cần 

thiết phải phối hợp tốt hơn các nghiên cứu sức khỏe ở cấp độ châu Âu, cũng như vai 

trò tiềm năng của các trường đại học trong các ngành công nghiệp kỹ thuật số trong 
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tương lai. Cuối cùng, các giá trị cốt lõi của nỗ lực nghiên cứu, ví dụ: phục vụ xã hội 

và tạo ra giá trị xã hội, được đặt trở lại là trung tâm của hệ thống. 

Với tất cả những câu hỏi còn bỏ ngõ và sự không chắc chắn này, mối bận tâm 

nhất có thể là sự gián đoạn liên tục của sự di chuyển và hợp tác quốc tế, sự thiếu hụt 

trước mắt  trong chi tiêu nghiên cứu và triển vọng giảm chi tiêu công và tư cho nghiên 

cứu trong tương lai gần. 

4. Các thách thức đối với giáo dục và định hướng giáo dục của Châu Âu trong 

thời gian tới 

Đứng trước tình hình này, nhìn chung các nước có sự quan tâm cao trong việc 

trao đổi kinh nghiệm, điều này dường như sẽ tiếp tục khi các trường đại học lên kế 

hoạch cho năm học tiếp theo. Trong một số hệ thống, các Hiệu trưởng nhà trường ở 

các quốc gia đã tạo điều kiện trong việc xác định thời gian đóng cửa của các trường, 

đàm phán với các cơ quan chức năng quốc gia về các biện pháp hỗ trợ và tổ chức trao 

đổi trong ngành về phương pháp tiếp cận sư phạm và thể chế.  

Ngoài ra, một loạt các mạng lưới đại học quốc gia và châu Âu và các liên minh 

đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ lời khuyên, thực hiện 

nghiên cứu (một số trong số đó được tham khảo tại đây) cũng như tổng hợp các nguồn 

lực và cung cấp hỗ trợ. Một ví dụ cụ thể là, thông qua các cuộc trao đổi này, các 

trường đại học có thể khám phá cách “các Cơ quan Quốc gia hành động khác nhau 

giữa các quốc gia khi giải quyết các trường hợp bất khả kháng và chấp thuận báo cáo 

với Ủy ban về tầm quan trọng của việc giải thích thống nhất các nguyên tắc của Ủy 

ban Liên minh Châu Âu” (Coimbra Group, 2020). 

Trong khi giáo dục đại học vẫn là một vấn đề thuộc toàn quyền quốc gia, do đó 

trên thực tế, các giải pháp hành động trên phạm vi toàn Câu Âu là khá hạn chế, các 

tổ chức của Châu Âu đã đóng góp đáng kể vào việc tiếp tục trao đổi và một phần 

cũng cho sự hợp tác vượt ra ngoài biên giới quốc gia. 

Ủy ban châu Âu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thường xuyên giữa 

các bộ và các mạng lưới và hiệp hội lớn của châu Âu. Ngoài ra, Ủy ban cũng đã điều 

chỉnh các chương trình của riêng mình cho phù hợp với cuộc khủng hoảng, cho phép 

trì hoãn sự hợp tác và sự linh hoạt tối đa đối với các Cơ quan và tổ chức quốc gia. 
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Điều này là cần thiết nhưng nó cũng nâng cao một thách thức đã tồn tại trước đây: 

Các cơ quan quốc gia phản ứng khác nhau, có khả năng dẫn đến tình trạng tiến thoái 

lưỡng nan cho các dự án mà mang tính chuyển giao về con người. Mặc dù nhìn chung, 

ngoài cuộc khủng hoảng, cần có sự linh hoạt để xem xét các điều kiện thể chế quốc 

gia, tuy nhiên, Nhóm Coimbra khuyến nghị “một cách giải thích chung về các hướng 

dẫn của Ủy ban Châu Âu bởi các Cơ quan Quốc gia” (Coimbra Group, 2020). 

Không giống như đối với giáo dục, Ủy ban Châu Âu được ủy nhiệm việc nghiên 

cứu. Ủy ban đã xuất bản một bản tóm tắt chính sách có tựa đề "Vai trò của nghiên 

cứu và đổi mới trong việc hỗ trợ sự phục hồi của châu Âu sau cuộc khủng hoảng 

Covid-19" năm 2020. Nó bao gồm sáu mục chính, bao gồm vai trò thiết yếu của tài 

trợ R&I như một trong những công cụ có tác động mạnh nhất ở cấp độ EU để giải 

quyết sự bùng phát của Covid-19, cũng như vai trò quan trọng của R&I trong việc 

điều phối phản ứng vững chắc của EU đối với đại dịch. Các thành viên của Ủy ban 

Khoa học về Sức khỏe của Ủy ban Châu Âu đã xuất bản một bài báo về “Vượt qua 

sự phân tán của nghiên cứu sức khỏe ở Châu Âu: các bài học từ Covid-19, bao gồm 

Các khuyến nghị của Ban Khoa học Horizon2020 về Sức khỏe”. Rõ ràng, bối cảnh 

của Liên minh châu Âu cũng cung cấp một lý lẽ rõ ràng để duy trì chủ nghĩa đa 

phương và mở lại biên giới quốc gia càng sớm càng tốt. 

Về lĩnh vực Giáo dục Đại học ở Châu Âu và Tiến trình Bologna, cuộc khủng 

hoảng Covid-19 đã được đưa ra bàn luận trong các cuộc họp của Nhóm theo dõi 

Bologna (BFUG), trong nhiều nhóm làm việc, và kết quả cũng được phản ánh trong 

một số tài liệu. Nhìn chung ảnh hưởng của covid 19 đến lĩnh vực giáo dục của Châu 

Âu là rất đáng quan ngại. 

Hội đồng Châu Âu (COE) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi giữa các 

quốc gia thành viên và các tổ chức liên quan của Châu Âu, bao gồm đại diện của các 

cơ sở giáo dục đại học, sinh viên và nhân viên của họ (CULT committee of the 

European Parliament, 2020). Kết quả là để đưa vào Tuyên bố về vấn đề này (dự kiến 

vào tháng 10 năm 2020), trong đó nhấn mạnh đến pháp quyền và dân chủ, quyền của 

cá nhân đối với chất lượng cao, giáo dục hòa nhập cũng trong thời kỳ khủng hoảng 

và tầm quan trọng của việc duy trì giáo dục, bao gồm cả giáo dục đại học, như một 
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trách nhiệm công cộng. Tất cả những điều này đều cực kỳ quan trọng, vì những vi 

phạm về quyền tự do và quyền tự chủ trong học tập, những vi phạm chung về quyền 

con người và công dân ở châu Âu, và lo ngại rằng cuộc khủng hoảng này có thể làm 

trầm trọng thêm tình hình. Một nhóm chuyên trách đã được thành lập để tư vấn cho 

các sáng kiến COE đang diễn ra về cách ngăn chặn và giảm thiểu tác động tiêu cực 

của cuộc khủng hoảng. 

Châu Âu cũng có các tổ chức phi chính phủ, đại diện cho các tổ chức giáo dục 

đại học và các thành viên của họ bao gồm: Liên minh sinh viên châu Âu, ETUCE đại 

diện cho các liên đoàn nhân viên, EUA cho các trường đại học, EURASHE cho các 

trường không phải trường đại học và ENQA cho các cơ quan đảm bảo chất lượng. 

Ngoài ra, có một loạt các mạng lưới chuyên dụng, chẳng hạn như Mạng lưới Sinh 

viên Châu Âu, quy tụ các cựu sinh viên Erasmus + từ khắp nơi trên thế giới. 

Tất cả các cuộc đối thoại và hoạt động này đã giúp tăng cường hiểu biết lẫn 

nhau, giảm thiểu tác động của những gián đoạn đột ngột mà việc đóng cửa biên giới 

gây ra và giữ cho châu Âu cởi mở với quốc tế. 

Tuy rằng tình hình đại dịch ở các quốc gia đã được kiểm soát, nhưng những bất 

ổn vẫn còn và cũng tác động đến lĩnh vực giáo dục đại học: một số cơ sở hy vọng trở 

lại trạng thái “bình thường” trong vài tháng, những cơ sở khác cho rằng điều này có 

thể mất một năm hoặc lâu hơn. Từ những thay đổi trong việc cung cấp giáo dục, dòng 

sinh viên quốc tế, và việc cắt giảm dự kiến như một phần của các biện pháp thắt lưng 

buộc bụng quốc gia. Với sự đa dạng của Châu Âu, không ai trong số này có thể bị 

loại trừ. 

Rõ ràng, những thách thức trong ngành giáo dục ở Châu Âu hiện vẫn còn rất 

lớn. Cuộc khủng hoảng đã chỉ ra những giới hạn và lỗ hổng của hệ thống hiện tại, đặc 

biệt là trong đại dịch, các phương thức dạy và học trá hình vốn đã bị các nhà giáo dục 

nghi ngờ trong nhiều năm cũng đang là một vấn đề cần được giải quyết triệt để ở 

Châu Âu. 

Câu hỏi đặt ra là tác động lâu dài của việc chuyển đổi hình thức giáo dục sẽ như 

thế nào. Du học trực tuyến và làm việc từ xa sẽ tiếp tục phát triển ra sao? Liệu học 

tập kết hợp có chỉ là một phương pháp khắc phục trong thời điểm giãn cách xã hội, 
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hay còn là một phương tiện để học tập linh hoạt hơn và chất lượng hơn? Và có phải 

nền giáo dục nói chung nên có sự chuyển đổi linh hoạt hơn giữa ảo sang thực? Kinh 

nghiệm của cuộc khủng hoảng sẽ hình thành nghiên cứu chung và tăng cường khả 

năng tiếp cận mở như thế nào? 

Một mối quan tâm nữa là quyền tự chủ về thể chế và tự do học thuật có thể bị 

hạn chế do hậu quả của cuộc khủng hoảng. Mặc dù không thể loại trừ trường hợp này 

có thể xảy ra ở một số quốc gia, cũng là một phần của động thái chung hướng tới phi 

dân chủ hóa, nhưng cho đến nay kinh nghiệm là hầu hết các trường đại học được 

hưởng nhiều trợ cấp hơn để quản lý khủng hoảng. Điều này cần được xem xét trong 

các cuộc thảo luận về tính bền vững và khả năng phục hồi: Trong khi mô hình trường 

đại học thường được mô tả là khá tĩnh, bất lợi cho sự thay đổi và không thể quản lý, 

do mô hình tập thể của nó, trong cuộc khủng hoảng hiện nay, mô hình trường đại học 

đã khá thành thạo và thể hiện khả năng phục hồi và khả năng thích ứng vượt quá 

mong đợi. Tất nhiên, tầm nhìn xa và giảm thiểu rủi ro là quan trọng, nhưng cuộc 

khủng hoảng hiện tại cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của nó: Điều gì sẽ xảy ra nếu 

cuộc khủng hoảng tiếp theo hoàn toàn khác - ví dụ như vi-rút máy tính hoặc sự cố hệ 

thống điện của thế giới? Điều thực sự tạo nên sự khác biệt là các kỹ năng, năng lực 

và cơ cấu tổ chức có sự tham gia của các tổ chức, cho phép tổ chức lại, đổi mới, nâng 

cấp và kết nối. 

Một thách thức khác đối với Châu Âu là tác động kinh tế và ngân sách đối với 

giáo dục đại học: Một bài báo của EUA (2020) chỉ ra triển vọng nền kinh tế của Liên 

minh châu Âu bị thu hẹp hơn 7%, có khả năng ảnh hưởng đến cả nguồn tài trợ công 

và tư cho giáo dục đại học. Các chính phủ sẽ phải quyết định xem có nên hỗ trợ để 

vực dậy nền kinh tế hay hỗ trợ về vấn đề sức khỏe của người dân. Kinh phí cho nghiên 

cứu có thể tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến Covid-19. Có thể một số trường 

sẽ thất thu vì không tuyển sinh được; nhưng một số trường đại học khác, nhiều sinh 

viên có thể đi học đại học hơn, để tránh thất nghiệp và chuẩn bị cho một thị trường 

lao động thay đổi. 

Ở Việt nam, việc đóng cửa đột ngột các trường học, cao đẳng, và đại học đã làm 

gián đoạn các hoạt động giảng dạy và học tập từ đầu đại dịch đến nay.Việt Nam bắt 
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đầu thực hiện giãn cách xã hội trên quy mô toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của 

virus corona làn đầu tiên vào 1/4/2020; người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà 

(Dương Kim Anh,2020). Tuy nhiên, ngành giáo dục không thể và sẽ không để bị 

ngăn chặn. Cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới, thật không dễ dàng để Việt 

Nam xây dựng một kịch bản chắc chắn cho ngành giáo dục, bởi tình hình đại dịch 

COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Trước tình hình các trường học đóng cửa do đại dịch virus corona, các cơ sở 

giáo dục và giáo viên phải đối mặt với thách thức to lớn, đó là làm thế nào để kết nối 

với học sinh và đảm bảo tính liên tục của hoạt động giảng dạy thông qua hình thức 

đào tạo trực tuyến. Đối với học sinh, sinh viên ở các thành phố lớn, đào tạo trực tuyến 

là cách tốt nhất để giảng dạy học sinh, sinh viên trong bối cảnh cách ly tại nhà. Tuy 

nhiên, nhiều học sinh vùng sâu vùng xa không có đường truyền kết nối internet ổn 

định, nên để đảm bảo tính liên tục của giáo dục thông qua phương thức học từ xa đã 

trở thành một thách thức. Ngoài ra, ngành giáo dục Việt Nam còn đang đối mặt với 

thách thức về số hóa trong việc giảng dạy. 

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên 

thế giới tập trung vào các biện pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên, đặc biệt là giúp đỡ học 

sinh vượt qua khó khăn về mặt tinh thần khi phải xa giáo viên và bạn bè. Tăng cường 

sự kết nối giữa phụ huynh và nhà trường cũng vô cùng quan trọng, thậm chí là hỗ trợ 

tâm lý cho học sinh và phụ huynh, những người cần được giúp đỡ. Học sinh đã quen 

với cuộc sống xã hội năng động ở trường, chơi và học với bạn bè, tuy nhiên sự đơn 

điệu khi phải giãn cách và cách ly xã hội có thể khiến cho các em trở nên hung hăng, 

trầm cảm, hoặc uể oải trong thời gian dài. Còn đối với phụ huynh, cân bằng công việc 

và giải quyết nhu cầu ngày càng lớn của con cái là một nhiệm vụ khó khăn. Do vậy, 

tăng cường sự kết nối giữa gia đình và nhà trường, giữa phụ huynh và giáo viên là vô 

cùng quan trọng để giúp giải quyết các vấn đề của học sinh. 
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

HỆ ĐẠI HỌC TẠI ÚC: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

ThS.Trần Mai Phương – Bộ môn Cơ Sở - Cơ Bản 

ThS.Nguyễn Văn Tiến – Bộ môn Cơ Sở - Cơ Bản 

   

TÓM TẮT 

 Úc là một trong những quốc gia có các chương trình liên kết quốc tế trong lĩnh 

vực giáo dục đại học đạt chất lượng cao. Một trong những yếu tố tạo nên thành công 

đó bắt nguồn từ việc Chính phủ Úc đã có những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo 

chất lượng của các chương trình đào tạo. Bằng việc tổng hợp nội dung với các dữ liệu 

thứ cấp thu thập từ các công bố quốc tế, websites, bài viết thể hiện các chính sách Úc 

áp dụng để đảm bảo chất lượng giáo dục khi hợp tác liên kết với các trường đại học 

trên thế giới gồm chiến lược quản lý và hệ thống đảm bảo chất lượng các chương 

trình liên kết đào tạo. Từ đó, bài viết rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy 

hoạt động đảm bảo chất lượng ở lĩnh vực liên kết quốc tế trong đào tạo đại học của 

Việt Nam trong tương lai.  

 Từ khóa: Giáo dục xuyên quốc gia, đảm bảo chất lượng, Úc, Việt Nam 

Abstract 

  Australia has joined the top ranks of the world’s high-quality transnational 

higher education. One of the success factors came from the rigorous enforcement of 

the government to ensure the quality of the programs. By conducting a systematic 

review and metanalysis of the  secondary data collected from international 

publications, websites, this paper demonstrates the policies  being adopted to ensure 

the quality of education when collaborating with universities around the world, 

including management strategies and quality assurance system of these cross-border 

study programs. The paper also identifies the impact of domestic policies, regulations 

and practices on the practice of training quality assurance. Hence,  practical lessons 

are drawn to promote quality assurance activities when it comes to future 

international collaboration in undergraduate education in Vietnam. 

  Keywords: Transnational higher education, quality assurance, Australia, 

Vietnam 
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1. Giới thiệu 

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh, mạnh trên nhiều 

lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại học. Liên kết quốc tế trong đào tạo đại học 

đang trở thành xu hướng giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập toàn cầu, 

giúp người học thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nền giáo dục quốc tế và trở 

thành công dân toàn cầu (Hà Nguyên, 2018). Không những thế, hoạt động này 

còn là bệ phóng để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực; từ đó, thúc đẩy phát triển đất nước trên nhiều mặt (Trần Thị Lý, 2019). 

Vì vậy, đẩy mạnh hoạt động liên kết quốc tế đang là hướng đi của nhiều trường 

đại học tại Việt Nam. Tính đến năm 2020,  Việt Nam đã có 70 cơ sở giáo dục 

cung cấp chương trình giáo dục quốc tế, với khoảng hơn 300 chương trình và 

hợp tác với hơn 30 quốc gia trên thế giới. Các chương trình liên kết đào tạo, 

chủ yếu là lĩnh vực kinh tế, quản lý (Phương Tú, 2020). Tuy nhiên, chất lượng 

của các chương trình đào tạo liên kết quốc tế còn nhiều vấn đề cần kiểm soát. 

Hiện Việt Nam chưa có các quy định cụ thể dành riêng cho hoạt động đảm bảo 

chất lượng của chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chỉ có các quy định chung 

cho hoạt động liên kết đào tạo và liên kết đào tạo trình độ đại học trong Thông 

tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và Thông 

tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017. Các thông tư này chỉ ra, thẩm 

quyền thực hiện chương trình, quyền hạn và trách nhiệm các bên liên quan, tuy 

nhiên chưa nói đến các hệ thống đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá chương trình 

học, trong khi đây là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo và ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn chương trình học của sinh viên. Vì vậy, dẫn đến tình 

trạng Việt Nam phải cho dừng 200 chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong 

năm 2020 do không đạt được những điều kiện theo như cam kết với người học 

bắt nguồn từ chất lượng đào tạo còn hạn chế (Xuân Kỳ, 2020). Đứng trước thực 

tế đó, trong bối cảnh phát triển nhanh của hoạt động liên kết giáo dục của Việt 

Nam trên phạm vi toàn cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra mục tiêu mở chương 

trình nào phải tốt chương trình đó (Xuân Kỳ, 2020). Để đạt được điều này, việc 
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học tập kinh nghiệm từ các cường quốc liên kết đào tạo hệ đại học trên thế giới , 

mà Úc là một trong số đó là rất cần thiết. Chính vì vậy, thông qua bài viết này, 

bằng dữ liệu thứ cấp và phương pháp phân tích nội dung, nhóm tác giả sẽ chỉ 

ra hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo liên kết quốc tế hệ đại học và các khung 

tiêu chuẩn mà Úc đang áp dụng, từ đó chỉ ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

trong hoạt động này.  

2. Giới thiệu khái quát về liên kết đào tạo quốc tế 

 Theo Bannier (2016), liên kết đào tạo quốc tế là một hoạt động giáo dục 

xuyên quốc gia (Bannier, 2016). Theo Alam và các cộng sự (2013), giáo dục 

xuyên quốc gia (Transnational education – TNE) là gồm các dạng:  

- Chi nhánh: Nước đối tác sẽ thành lập chi nhánh để cung cấp khóa học 

hay toàn bộ chương trình đào tạo cho sinh viên nước sở tại.  

- Nhượng quyền/hợp tác đào tạo: Cơ sở giáo dục tại nước đối tác sẽ ủy 

quyền cho cơ sở giáo dục nước sở tại cung cấp các khóa học hay chương trình 

học cho sinh viên nước sở tại. Chứng chỉ, bằng cấp được trao bởi cơ sở giáo 

dục của nước đối tác. Việc giảng dạy, quản lý, đánh giá, chia sẻ lợi nhuận, trao 

bằng cấp được sắp xếp tuân thủ theo quy định, luật pháp của cả hai bên.  

- Chuyển tiếp: cơ sở giáo dục tại nước đối tác và nước sở  tại cùng thực 

hiện chương trình đào tạo. Mô hình này cho phép sinh viên cho phép tham gia 

các khóa học tại cơ sở giáo dục của nước sở tại và được chuyển đổi tín chỉ để 

tiếp tục theo học tại cơ sở giáo dục của nước đối tác. Chứng chỉ, bằng cấp được 

trao bởi cơ sở giáo dục của nước đối tác. 

- Đào tạo từ xa: Hình thức đào tạo thông qua các thiết bị điện tử, cho phép 

sinh viên theo học ở mọi nơi trên thế giới.  

- Trao đổi: Sinh viên sẽ theo học một khóa hoặc một khoảng thời gian cố 

định tại nước ngoài. Bằng cấp sẽ do cơ sở giáo dục nước sở tại cung cấp.  

- Cấp bằng đôi: các bên đối tác sẽ cùng thỏa thuận để xây dựng chương 

trình đào tạo và cấp bằng kép cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa học.  

 Có thể thấy, tất cả những hình thức này đều nhấn mạnh đến việc xóa nhòa 

ranh giới về biên giới, đại lý trong lĩnh vực đào tạo (Woodhouse và Stella, 

2008).   
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 Để các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế được diễn ra thuận lợi, 

UNESCO và OECD đã đưa ra một số tài liệu bao gồm Hướng dẫn cung cấp chất 

lượng trong giáo dục đại học xuyên biên giới (OECD & UNESCO, 2005), và 

Bộ công cụ: Quy định chất lượng giáo dục xuyên biên giới (UNESCO, 2007), 

trong đó điều kiện tiêu chuẩn chất lượng có thể so sánh được giữa các nhà cung 

cấp và đối tác dựa trên hệ thống đánh giá, hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục 

cung cấp chương trình và yêu cầu từ chính phủ nước sở tại. Tuy nhiên, các quốc 

gia có nhiều hoạt động liên kết quốc tế nhất gồm Anh, Mỹ và Úc có những tiêu 

chuẩn đảm bảo chất lượng riêng, có những điều chỉnh, bổ sung khác biệt bên 

cạnh các tiêu chuẩn toàn cầu nêu trên (Nhan và Cuong, 2018).  

 Tại Úc, hoạt động đảm bảo chất lượng là một tiêu chuẩn chính cần được 

đánh giá trong quá trình hợp tác quốc tế. Theo Nhan và Cuong (2018), các vấn 

đề chính của hoạt động đảm bảo chất lượng các chương trình hợp tác giáo dục 

đại học của Úc gồm: 

- Đảm bảo chất lượng đầu vào và nội dung chương trình đào tạo là tương 

đương ở cả bên; 

- Đảm bảo việc đánh giá, thẩm định chất lượng các chương trình đào tạo 

được diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, minh bạch.  

Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả sẽ đi sâu vào hoạt động đánh giá, 

thẩm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế hệ đại học tại 

Úc.  

3. Đảm bảo chất lượng trong liên kết đào tại quốc tế hệ đại học tại Úc 

Chính phủ Úc có nhiều đề xuất và quy định để giám sát các chương trình 

liên kết đào tạo tại quốc gia này (Clayton, 2011). Trong phạm vi của bài viết, 

nghiên cứu sẽ tập trung vào chiến lược quản lý  và khung đảm bảo chất lượng 

đào tạo.  

3.1. Chíến lược quản lý 

Hầu hết các trường đại học tại Úc đều có các thỏa thuận, hợp tác với các 

trường trên thế giới (Harmon, 2008). Tuy nhiên, trong khi phần lớn các trường 

của Úc cung cấp các khóa học đạt tiêu chuẩn cho đối tác, thì các chương trình 

của đối tác được Úc tiếp nhận có những phản hồi tiêu cực về chất lượng giảng 
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dạy; đơn cử đến từ các sinh viên tham gia học tại Trung Quốc, Malaysia và 

Hồng Kông (Clayton, 2011). Chính vì vậy, để đảm bảo chương trình liên kết 

đạt chất lượng tốt, năm 2005, chiến lược chất lượng xuyên quốc gia 

(Transnational Quality Strategy - TQS) được Bộ Giáo Dục và Đào tạo của Úc 

ban hành. 

Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc (2008), chiến lược này đề ra 4 nguyên 

tắc chính trong quản lý chất lượng đào tạo liên kết như sau:  

1. Các thỏa thuận đảm bảo chất lượng của Úc cần được hiểu rõ và được 

quản lý đồng bộ trên toàn cầu; 

2. Các nhà cung cấp hiểu rõ trách nhiệm giải trình trong việc phân phối và 

đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo liên kết cung cấp cho Úc;  

3. Các chức năng đảm bảo chất lượng phải hiệu quả;  

4. Các khóa học/chương trình liên kết được cung cấp cho nước Úc phải 

tương đương về tiêu chuẩn giảng dạy và đạt kết quả như các khóa học/chương 

trình đào tạo của Úc. Các tiêu chí đánh giá được xác định dựa trên các thỏa 

thuận đảm bảo chất lượng của Úc được công nhận toàn cầu.  

Chiến lược này áp dụng vào việc cung cấp thông tin để các trường đối tác 

nắm rõ về nguyên tắc đảm bảo chất lượng. Các thông tin được cung cấp dưới 

dạng sách hướng dẫn (bản cứng và bản mềm) bởi Cơ quan chuẩn hóa chất lượng 

giáo dục đại học (TEQSA) gồm: khung, mô hình và công cụ để đảm bảo chất 

lượng chương trình đào tạo; quản trị và quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn để so sánh 

(giữa chương trình liên kết và chương trình đào tạo tại Úc toàn phần) và các 

trải nghiệm thực tế của sinh viên (Clayton, 2011). Các thông tin mới liên tục 

được cập nhật và liệt kê rõ qua các năm để các trường đối tác nắm rõ (TESQA, 

2017). Bên cạnh đó, Chính phủ Úc cũng tạo điều kiện để các đối tác nâng cao 

chất lượng chương trình giáo dục. Việc thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng 

của chương trình liên kết có sự hỗ trợ của Hiệp hội Giáo dục quốc tế Úc (IEAA) 

– hiệp hội gồm các chuyên gia hàng đầu làm việc trong lĩnh vực quốc tế hóa 

giáo dục tại Úc. Hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo để trao đổi kinh nghiệm về 

thu hút người học cũng như nâng cao hiệu quả của việc dạy và học phù hợp với 

đặc thù của giáo dục đại học liên kết. Mục tiêu của hoạt động này là đảm bảo 
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các chương trình liên kết cũng đạt tiêu chuẩn tương tự như các chương trình 

đào tạo nội địa của Úc. Ngoài ra, Chính phủ Úc còn huy động sự hỗ trợ từ các 

trường đại học, các tổ chức hỗ trợ để giúp nhà quản lý trong và ngoài Úc của 

chương trình liên kết có thể nâng cao năng lực quản lý của mình. Đơn cử như 

tổ chức giáo dục và đào tạo quốc tế Queensland hỗ trợ các nhà cung cấp bằng 

cách phát triển chiến lược, tư vấn thị trường, cách thức phát triển các chương 

trình chuyên môn,… 

Ngoài ra, chiến lược đảm bảo chất lượng còn tập trung vào mảng cung cấp 

thông tin của trường đại học Úc có các chương trình liên kết với nước ngoài. 

Thông tin về các trường đại học Úc và đối tác liên kết, nội dung chương trình 

đào tạo, chất lượng đào tạo của chương trình cùng các chính sách hỗ trợ khác 

được đều được công khai trên trang web AUSlist. Các chương trình được đăng 

ký trên trang web này phải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn như chương trình đào 

tạo của Úc, có thể so sánh theo các tiêu chuẩn của thông tin được cung cấp bởi 

bộ Giáo dục và Đào tạo Úc nêu trên. Ngoài ra, trang AUSlist còn liên kết với 

các trang web của đại sứ quán, lãnh sự quán Úc các nước để tăng cường thông 

tin đến sinh viên toàn cầu (Lãnh sự quán Úc tại TPHCM, 2021).  

3.2. Hệ thống đảm bảo chất lượng 

Các chương trình liên kết được Úc tiếp nhận phải tuân theo hệ thống đảm 

bảo chất lượng hiện tại cho giáo dục đại học của Úc (Clayton, 2011). Hệ thống 

này liên quan đến Khung trình độ Úc (AQF), các trường đại học cung cấp 

chương trình đào tạo, chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ, Cơ quan chất 

lượng đại học Úc (AUQA) và Chính phủ Úc, mỗi tổ chức đóng những vai trò 

khác nhau. 

Các trường đại học và các tổ chức của Úc phải đảm bảo các tiêu chuẩn, 

chịu sự giám sát và báo cáo về cho nhiều tổ chức khác nhau trong hệ thống đảm 

bảo chất lượng giáo dục, cụ thể là Bộ giáo dục và việc làm Úc (DEEWR), 

Khung trình độ Úc (AQF), Cơ quan chất lượng đại học Úc (AUQA). Toàn bộ 

hệ thống này sẽ được giám sát bởi Hội đồng Bộ trưởng về Giáo dục Đại học và 

Việc làm Úc. Hình 1 sau đây minh họa về hệ thống đảm bảo chất lượng giáo 

dục đại học của Úc. 
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Hình 1: Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Úc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Hay và Lidl, 2008) 

Các trường đại học và tổ chức giáo dục ở Úc được chia làm 2 loại, đó là các 

trường đại học, các tổ chức tự công nhận và các tổ chức không tự công nhận. Các 

trường đại học và các tổ chức tự công nhận được thành lập theo luật với tư cách là cơ 

quan có thẩm quyền, tự kiểm định và báo cáo hàng năm. Các cơ sở giáo dục phải đảm 

bảo quy trình kiểm định chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động 

này. Như vậy, họ có quyền công nhận các chương trình đào tạo liên kết của riêng họ 

và chịu trách nhiệm về chất lượng của các chương trình này. Các tổ chức không tự 

công nhận ngoài sự giám sát của các tổ chức nêu trên sẽ chịu thêm sự quản lý của cơ 

quan công nhận phía Chính phủ Úc. Cơ quan công nhận chịu trách nhiệm kiểm định 

và công nhận các chương trình liên kết đào tạo do các tổ chức này cung cấp.  

Theo Hay và Lidl (2008), hệ thống đảm bảo này sẽ giám sát 6 hoạt động chính 

gồm: 

- Cấp bằng: Khung trình độ Úc quy định rõ bằng cấp đạt được của các chương 
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trình học trong và ngoài nước của hệ liên kết; 

- Công nhận và phê duyệt việc thành lập cũng như hoạt động chung của các loại 

cơ sở giáo dục đại học khác nhau, đảm bảo chất lượng đồng bộ trên toàn nước Úc; 

- Tự giám sát và đánh giá nội bộ: mỗi tổ chức phải xây dựng, thực hiện và chịu 

trách nghiệm về hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của riêng mình; 

- Giám sát và đánh giá bên ngoài: chính quyền tiểu bang và Chính phủ Úc sẽ 

kết hợp để giám sát và đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Các cở sở 

sẽ phải báo cáo và giải trình hàng năm đối với tài trợ của Chính phủ, chính sách bảo 

vệ sinh viên đang theo học chương trình liên kết tại nước ngoài, thu thập dữ liệu về 

sự hài lòng của sinh viên tốt nghiệp và kết quả việc làm, và các biện pháp cụ thể để 

cải thiện hoạt động dạy và học. Những hoạt động này phải đạt được yêu cầu về chất 

lượng được đặt ra theo Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Đại học 2003 (Attorney Generals 

Department, 2003). 

- Kiểm toán chất lượng độc lập: Cơ quan chất lượng đại học Úc (AUQA) sẽ 

kiểm soát hoạt động giám sát của chính quyền tiểu bang. Năm 2020, AUQA bắt đầu 

tiến hành kiểm toán chất lượng lần đầu theo từng hạng mục hoặc toàn diện tùy vào 

từng cơ sở giáo dục đại học (Clayton, 2011). Đến năm 2008, tổ chức này bắt đầu 

kiểm tra lần 2 cho toàn bộ các cơ sở giáo dục ở hàng mục “quốc tế hóa” – liên quan 

đến các chương trình liên kết (Clayton, 2011). Từ năm 2009, AUQA đã công bố 

Khung chất lượng dành cho chương trình giáo dục liên kết (TNE Quality framework) 

để có cơ sở đánh giá toàn diện về chất lượng các chương trình này (Shah và các cộng 

sự, 2011). AUQA báo cáo công khai về kết quả kiểm toán và các vấn đề liên quan 

đến đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học của Úc trên phạm vi toàn quốc. 

- Cung cấp thông tin: Các thông tin về chất lượng và bằng cấp đạt được của 

chương trình học phải được cung cấp thường xuyên, rộng rãi cho sinh viên. Các công 

cụ để nâng cao chuẩn đầu ra của ngành học cũng phải được bổ sung, cập nhật thường 

xuyên.  

Có thể thấy, hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học liên kết 

tại Úc rất chặt chẽ, tuân theo nhiều khung tiêu chuẩn về bằng cấp, chất lượng đào tạo. 

Các cơ sở giáo dục đại học ngoài việc tự giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng nội 

bộ còn chịu sự giám sát của chính quyền liên quan, các cơ quan, bộ ngành và Chính 
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phủ Úc trong hoạt động đảm bảo chất lượng của mình. Điều này nhằm đạt đến mục 

tiêu, đảm bảo cho người học được hưởng chất lượng giáo dục trong và ngoài nước 

trong chương trình học liên kết là như nhau (TEQSA, 2017).  

1. Hạn chế của nghiên cứu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Do nghiên cứu được thực hiện trong thời gian ngắn với điều kiện hạn chế về 

thông tin, các mối quan hệ nên bài viết thiếu các hoạt động đảm bảo chất lượng khác 

ngoài hệ thống và các khung tiêu chuẩn được áp dụng trong quản lý đảm bảo chất 

lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế hệ đại học tại Úc. Bên cạnh đó, bài nghiên 

cứu còn thiếu đánh giá của các chuyên gia trong ngành để có cái nhìn chuyên sâu 

hơn. Tuy nhiên, qua những gì tìm hiểu được, nhóm tác giả đề xuất một số bài học 

kinh nghiệm trong công tác kiểm định, đảm báo chất lượng trong lĩnh vực này cho 

Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cần xây dựng khung đảm bảo chất lượng cụ thể riêng cho 

các chương trình liên kết của cơ sở giáo dục đại học. Tại Úc, các chương trình giáo 

dục liên kết hệ đại học phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn được đề ra trong Khung chất 

lượng dành cho chương trình giáo dục liên kết từ năm 2009 (Shah và các cộng sự, 

2011). Hiện nay, Việt Nam đã ban hành các nguyên tắc đảm bảo chất lượng giáo dục 

trong luật Giáo dục đại học sửa đổi (có hiệu lực từ năm 2019) và Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (Cục Công nghệ thông tin Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, 2013). Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này khá bao quát, chưa có sự 

phân định rõ giữa chương trình giáo dục nội địa và chương trình đào tạo liên kết. 

Trong khi đó, chương trình giáo dục liên kết có những đặc thù rất khác do có sự kết 

hợp học tập ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Vì vậy, với sự hội nhập ngày 

càng sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, số lượng các chương trình liên kết sẽ tăng lên 

nhanh chóng trong tương lai thì mảng đảm bảo chất lượng của chúng cần phải được 

quan tâm để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, từ đó nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực cho đất nước.  

Thứ hai, hệ thống đảm bảo chất lượng của các chương trình liên kết hệ đại học 

cần có sự phối hợp chặt chẽ của các của các ban, ngành khác nhau. Ngoài ra, các cơ 

quan này cần kiểm tra chéo hoạt động của nhau để đảm bảo tính minh bạch, công 

bằng. Những thông tin về kết quả kiểm định phải được công bố công khai từng hạng 
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mục nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quát hơn về nơi mình đang theo học, hoặc 

nơi mình lựa chọn theo học trong tương lai. Hệ thống kiểm định chất lượng đại học 

của Úc có sự tham gia của nhiều cơ quan, bộ ngành và Chính phủ Úc với các khung 

quy định rõ ràng; điều này đảm bảo quá trình kiểm định được giám sát chặt chẽ, tránh 

sai sót. Các thông tin kiểm định cũng được đưa lên trang web AUSlist, liên kết với 

các trang web đại sứ quán, lãnh sự quán của Úc tại các nước nhằm đảm bảo phổ rộng 

về thông tin. Tại Việt Nam, danh sách các trường đại học được kiểm định và đạt tiêu 

chuẩn của Việt Nam hiện được công bố trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

tuy nhiên chỉ thể hiện kết quả chung (đạt bao nhiêu %), chưa công bố cụ thể tiêu 

chuẩn kiểm định chung, hoặc tiêu chuẩn riêng của các chương trình đào tạo liên kết 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019). Bên cạnh đó, hệ thống kiểm định, đảm bảo chất 

lượng chủ yếu do Bộ Giáo dục kiểm định, từ tiêu chuẩn, phương pháp, thẩm quyền 

thành lập trung tâm kiểm định, nội dung đào tạo, thẩm quyền cấp thẻ kiểm định viên, 

kế hoạch triển khai kiểm định; điều này dẫn đến tác động tiêu cực đến tiến độ và hiệu 

quả kiểm định (Việt Dũng, 2019).  

Thứ ba, việc cung cấp thông tin về bằng cấp, chương trình học và các vấn đề 

khác liên quan đến khóa học liên kết tại nước ngoài như chính sách hỗ trợ sinh viên, 

nơi ăn ở,… phải được công bố công khai và theo các tiêu chuẩn cụ thể để người học 

được nắm rõ. Trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn diễn ra tình trạng liên kết với 

các đại học “ma” - các đại học nước ngoài không được công nhận tiêu chuẩn, dẫn đến 

việc bằng cấp người học nhận được sau khi kết thúc khóa học không có giá trị hoặc 

người học không được cấp bằng quốc tế (Quý Hiên, Cẩm Giang, 2017). Điều này gây 

sự hoang mang cho bản thân người học, một phần nguyên nhân bắt nguồn từ việc họ 

chỉ nhận được thông tin quảng cáo từ trường đại học tại Việt Nam mà không nắm rõ 

các thông tin về trường đối tác; vì vậy, các cơ quan chức năng, các trường đại học 

phải tạo ra môi trường công khai, minh bạch, cung cấp thông tin minh bạch cho người 

học (Thu Phương, 2020).  

KẾT LUẬN 

 Qua nghiên cứu cho thấy, Úc đang áp dụng một chiến lược và hệ thống quản 

lý đảm bảo chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế hệ đại học rất chặt 

chẽ, với sự tham gia của nhiều ban, ngành khác nhau như Bộ giáo dục và việc làm 
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Úc (DEEWR), Cơ quan chất lượng đại học Úc (AUQA),  Cơ quan công nhận của 

Chính phủ Úc (GAAs) và Hội đồng Bộ trưởng về Giáo dục Đại học và Việc làm Úc 

(MECCTYA). Các cơ quan này quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng của các cơ sở 

giáo dục cung cấp chương trình liên kết trên các khung tiêu chuẩn gồm Khung trình 

độ Úc (AQF) và Khung chất lượng dành cho chương trình giáo dục liên kết (TNE 

Quality Framework). Ngoài ra, các cơ quan này còn kiểm tra chéo hoạt động của nhau 

nhằm đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và công khai trong quy trình kiểm định, sao 

cho đạt được mục tiêu cao nhất là chất lượng của các chương trình đào tạo là như 

nhau, không có sự khác biệt dù ở trong hay bên ngoài biên giới Úc. Điều này góp 

phần làm Úc trở thành một trong những cường quốc trong lĩnh vực liên kết đào tạo 

quốc tế. Đây là một bài học thiết thực cho hoạt động kiểm soát, đảm bảo chất lượng 

cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế hệ đại học tại Việt Nam – một lĩnh vực 

mà Việt Nam còn nhiều hạn chế. Qua thực tiễn áp dụng tại Úc, bài viết cũng đưa ra 

những đề xuất về việc xây dựng khung đảm bảo chất lượng riêng cho chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế, xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng và công khai, minh 

bạch thông tin kiểm định đến người học cho Việt Nam.  
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NGHIÊN CỨU VỀ MÔ HÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP 

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ TRONG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM  

A RESEARCH OF INTERNATIONAL COOPERATION MODEL AND 

SOLUTIONS TO INTERNATIONAL TEACHING IMPROVEMENT IN 

UNIVERSITIES IN VIETNAM 

TS Nguyễn Thị Minh Hà – Ban Đào tạo Quốc tế 

ThS Phùng Nguyệt Thiên Kim – Ban Đào tạo Quốc tế 

 

TÓM TẮT 

Bài nghiên cứu khoa học này nhằm mục đích nhận thức được nhu cầu nâng 

cao trình độ học thức để tiến vào thời kỳ hội nhập quốc tế giáo dục trên thị trường. 

Các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp đã được sử dụng trong bài viết 

này để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy trong mô hình đào 

tạo liên kết. Cụ thể là các vướng ngại của chương trình học liên kết Quốc Tế về 

các cơ hội, thách thức và triển vọng của các mô hình đào tạo liên kết quốc tế khác 

nhau. Từ đó làm nền tảng quan trọng để nâng cao và cải thiện chất lượng giáo dục 

của các chương trình Đào Tạo Quốc Tế, đồng thời đưa các hướng giải quyết một 

cách triệt để vạch ra con đường phát triển của mô hình liên kết đào tạo trong các 

năm tới. 

The research aims to raise awareness of educational level for the era of 

international education integration. All of methods for processing secondary data 

have been used to find out the elements affecting teaching quality of International 

joint- program. In other words, there are some hindrances for International 

education in aspects of opportunities, challenges and potential, which is strong basis 

to enhance quality of international education together with effective solutions to 

openway for developing models of international programs in the future.  

Từ khóa: Đào tạo Quốc tế, nâng cao chất lượng, thực trạng, giải pháp 

International education, quality improvement, issues, solution 
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I. Mở đầu 

1. Đặt vấn đề  

Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, nhận thức càng ngày càng 

được nâng cao, nhu cầu tiếp cận và mở rộng kiến thức tăng cao và đặc biệt là mong 

muốn vươn ra để học hỏi trong môi trường quốc tế lại càng nhiều. Theo số liệu thống 

kê của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm 2020, Việt Nam 

đang có khoảng 190.000 du học sinh đang học tập, nghiên cứu trên toàn thế giới, 

nhiều nhất ở một số nước có thể kể đến như Mỹ, Úc, Anh, Hàn Quốc… 

Tuy nhiên, cùng với mong muốn được tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến 

trên thế giới, nhưng hiện nay sinh viên Việt Nam còn nhiều hạn chế như về điều kiện 

tài chính, khác biệt văn hoá, rào cản ngôn ngữ, v.v... Vậy nên, mô hình đào tạo các 

trường Đại học tại Việt Nam liên kết với các đối tác là các trường Đại học nước ngoài 

tạo cơ hội thuận lợi cho sinh viên được học tập chương trình giảng dạy của nước 

ngoài nhưng với điều kiện phù hợp hơn với bản thân.  

Nắm bắt được xu hướng và nguyện vọng của nhiều bạn học sinh, sinh viên, 

khoa Đào tạo Quốc tế của trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã thành lập vào năm 

2009 với mong muốn phát triển và mở rộng thêm nhiều chương trình liên kết quốc tế 

chất lượng cho sinh viên. Với kim chỉ nam “chất lượng – uy tín – hiệu quả - chuyên 

nghiệp – hiện đại”, trường Đại học Ngoại thương luôn đổi mới và tìm tòi, nghiên cứu 

những giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất lẫn phương pháp giảng dạy để 

hướng đến mục tiêu đào tạo ra thế hệ sinh viên có nền tảng kiến thức, kỹ năng vững 

vàng, hội nhập quốc tế và đáp ứng được yêu cầu của xã hội. 

2. Khung lý thuyết 

2.1 Đào tạo Quốc tế 

Chương trình liên kết quốc tế (cross-border study hoặc transnational education) 

là hình thức học không bị giới hạn bởi biên giới của các quốc gia. Những hình thức 

phổ biến của chương trình liên kết có thể kể đến như: học lấy bằng nước ngoài tại cơ 

sở chi nhánh của đại học quốc tế, học lấy bằng kép tại hai trường đại học thuộc hai 

quốc gia khác nhau hoặc học trực tuyến lấy bằng nước ngoài… 

Hiện nay, ở Việt Nam, hình thức đào tạo này đang ngày càng phổ biến tại các 
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trường đại học như Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học 

Ngoại Thương, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại Thương Đại 

học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại,…. 

Mô hình đào tạo Quốc tế bao gồm: 

Những năm qua, Việt Nam rất quan tâm việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết 

đào tạo với nước ngoài. Chính phủ đã tập trung kiện toàn chính sách cho hoạt động 

này. Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học được ban hành đã thúc đẩy quá trình tự chủ đại học, đẩy mạnh kiểm định 

chất lượng giáo dục, mở ra nhiều hơn nữa cơ hội thu hút các trường đại học xuất sắc 

vào Việt Nam. Hiện nay, có năm trường đại học quốc tế đã tới Việt Nam. Và tới đây, 

sẽ còn thêm các trường khác nữa. 

PGS, TS Đỗ Văn Dũng (Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) 

cho rằng, việc liên kết đào tạo quốc tế có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác 

nhau, như: Hai năm học ở Việt Nam, hai năm học ở nước ngoài; ba năm học ở 

Việt Nam, một năm học ở nước ngoài hoặc toàn bộ cả bốn năm học đều học ở Việt 

Nam… 

MÔ HÌNH LIÊN KẾT 
ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Mô hình 2 + 2

Song bằng

Đơn bằng

Mô hình 3 + 1

Song bằng

Đơn bằng

Mô hình học tập 
(Ngôn ngữ)
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2.2 Hiệu quả giảng dạy 

Theo PGS. Lê Đức Ngọc – ĐHQG Hà Nội thì giảng dạy đại học là dạy nhận 

thức, dạy kỹ năng và dạy cảm nhận. Tính nghệ thuật của việc giảng dạy đại học thể 

hiện năng lực truyền đạt của người dạy làm sao cho khơi dậy tiềm năng tiếp thu, phát 

triển, sáng tạo của sinh viên để nhận thức, cảm nhận và để có kỹ năng cao.  

Hiệu quả giảng dạy được thể hiện ở chất lượng sản phẩm đào tạo. Đánh giá chất 

lượng sản phẩm đào tạo thông qua khả năng của người được đào tạo, trong đó mấu 

chốt vẫn là năng lực tư duy sáng tạo, sử dụng kiến thức của chính người học trong 

thực tiễn. Người học không chỉ có khả năng tác nghiệp nghiệp vụ tốt mà còn phải có 

chiều sâu của phương pháp luận, chiều rộng của tri thức thực tế, năng lực nghiên cứu 

khoa học. Nghĩa là, không chỉ biết chiếm lĩnh tri thức mà còn phải biết đánh giá tri 

thức và tái tạo phát triển tri thức. 

Theo đó, để đánh giá về hiệu quả giảng dạy, ta có thể xem xét 2 khía cạnh: 

chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy bằng mô hình đánh giá Kirkpatrick năm 

1959, mô hình nay tập trung vào đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo trên 4 

cấp độ khác nhau bao gồm: 

- Đánh giá sự phản hồi của người học (Reaction): là quá trình mà người học sẽ 

đưa ra những đánh giá về chương trình đào tạo sau khi hoàn tất chương trình trong 

đó sẽ bao gồm đánh giá về cấu trúc, nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng 

viên và học tập của chương trình đào tạo. Thông qua đánh giá phản hồi của người 

học, các cơ sở giáo dục sẽ xác định được những khía cạnh nào của chương trình đào 

tạo cần được củng cố và phát triển, những khía cạnh nào cần sửa đổi và cải thiện. Từ 

những thông tin đánh giá thu thập được thì các cở sở giáo dục sẽ đề ra các tiêu chuẩn 

cho các chương trình đào tạo tiếp theo. Đánh giá chương trình đào tạo ở cấp độ này 

là dễ ràng triển khai và thu thập thông tin. 

- Đánh giá về nhận thức của người học (Learning) là quá trình đánh giá xem 

người học đã tiếp nhận được những kiến thức, kỹ năng gì khi tham gia chương trình 

đào tạo và có đạt được đúng mục tiêu của chương trình đào tạo đề ra hay không? 

Đánh giá chương trình đạo tạo ở cấp độ này có thể được tiến hành liên tục trong suốt 

quá trình triển khai chương trình nhằm cải thiện, mở rộng và nâng cao kiến thức và 

kỹ năng cho người học. So với cấp độ đánh giá sự phản hồi của người học thì đánh 
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giá ở cấp độ này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 

- Đánh giá hành vi (Behaviour) là quá trình đánh giá những thay đổi, tiến bộ 

của người học sau khi hoàn thành chương trình. Ở mức độ này, đánh giá chương trình 

sẽ tập trung vào mức độ ứng dụng những kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được 

vào trong công việc của họ. 

- Đánh giá kết quả (Result) là quá trình đánh giá những tác động của chương 

trình đào tạo đến các chủ thể. Ở mức độ này, đánh giá chương trình sẽ hướng tới đánh 

giá lợi tức đầu tư đào tạo. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Ngoài ra, các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp đã được sử dụng 

trong quá trình nghiên cứu này, chẳng hạn như thu thập, tổng quát hóa, phân loại, hệ 

thống hóa và mô hình hóa. Để tích lũy dữ liệu về ảnh hưởng của các yếu tố khách 

quan và chủ quan lên hiệu quả giảng dạy trong chương trình liên kết Quốc tế, các 

cuộc khảo sát đã được thực hiện để thu thập dữ liệu. Thông tin từ các cuộc điều tra 

cho phép xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy trong mô hình đào 

tạo này. Lý thuyết nghiên cứu đã đặt ra các khuôn mẫu khác nhau để làm nền tảng 

cho các tiêu chuẩn như môi trường, công nghệ và con người đóng một vai trò quan 

trọng đối với các phương pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đặc biệt là mô hình Đào 

tạo Quốc tế. 

Các phương pháp phân tích và tổng hợp đã được sử dụng trong quá trình 

nghiên cứu này.  
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Phân tích trước hết là phân chia cái toàn thể của hệ thống liên kết đào tạo thành 

những bộ phận, những mặt, những yếu tố cấu thành giản đơn hơn để nghiên cứu, phát 

hiện ra từng thuộc tính và bản chất của từng yếu tố (sự phản hồi, nhận thức và hành 

vi của người học), và từ đó giúp chúng ta hiểu được mô hình liên kết một cách mạch 

lạc hơn, hiểu được cái chung phức tạp từ những yếu tố bộ phận ấy. 

Ngoài ra, nhiệm vụ của phân tích là thông qua cái riêng của chương trình liên 

kết để tìm ra được cái chung của hệ thống giáo dục và đào tạo hiện nay tại các trường 

Cao đẳng, Đại học; thông qua hiện tượng để tìm ra bản chất, thông qua cái đặc thù để 

tìm ra cái phổ biến. Khi phân chia đối tượng cần phải: 

 Xác định tiêu thức để phân chia. 

 Chọn điểm xuất phát để nghiên cứu. 

 Xuất phát từ mục đích nghiên cứu để tìm thuộc tính riêng và 

chung. 

Bước tiếp theo của phân tích là tổng hợp. Tổng hợp là quá trình ngược với quá 

trình phân tích, nhưng lại hỗ trợ cho quá trình phân tích để tìm ra cái chung cái khái 

quát. 

Từ những kết quả nghiên cứu từng mặt, phải tổng hợp lại để có nhận thức đầy 

đủ, đúng đắn cái chung, tìm ra được bản chất, quy luật vận động của mô hình liên kết 

đào tạo Quốc tế tại Việt Nam. 

4. Mô hình đào tạo liên kết các trường đại học Quốc tế tại Việt Nam: Cơ hội, 

thách thức và triển vọng  

4.1 Cơ hội cho chương trình liên kết Quốc tế 

● Xu hướng đa dạng ngành – đa dạng trường 

Hiện nay, khoa Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Ngoại thương có 2 hệ đào tạo 

chính: đại học và sau đại học. Mỗi hệ đào tạo gồm các ngành và lộ trình học khác 

nhau, tuy nhiên các ngành học chủ yếu tập trung vào khối Kinh tế – Thương mại.  

Đến với trường đại học Ngoại thương, có rất nhiều cơ hội mở ra với đa dạng sự 

lựa chọn trường Đại học liên kết phù hợp với điều kiện và sở thích bản thân. Hiện tại 

một số đối tác nước ngoài và ngành học có thể kể tên như: Cử nhân Luật - Kinh doanh 
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(ĐH Aomori Chuo Gakuin (ACGU)) (Nhật Bản); Cử nhân Quản trị Khách sạn Quốc 

tế (Vatel Hotel & Tourism Business School) (Pháp); Cử nhân Kinh doanh (ĐH 

Bedfordshire) (Anh Quốc); Cử nhân ngành Quản trị Du lịch khách sạn (ĐH Nam 

Hoa) (Đài Loan) hoặc (Học viện TMC) (Singapore); Cử nhân Kế toán & Tài chính 

(ĐH Northampton) (Anh Quốc); Cử nhân Báo chí và Truyền thông đại chúng (ĐH 

Minh Truyền) (Đài Loan); Cử nhân QTKD chuyên ngành Tài chính (Trường Kinh 

doanh Niels Brock Copenhagen) (Đan Mạch); v.v… (Trường Đại học Ngoại thương 

- KĐTQT, https://kdtqt.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc) 

● Học tại Việt Nam, nhận bằng Quốc tế  

Có rất nhiều chương trình Đào tạo Quốc tế hiện nay xét tuyển căn cứ dựa vào 

quá trình rèn luyện và học tập tại cấp ba. Đây là một điều kiện thuận lợi cho các bạn 

học sinh với mong muốn sở hữu tấm bằng của các trường Quốc tế tại Việt Nam. Bên 

cạnh đó, các chương trình liên kết hầu như được giảng dạy bởi các giảng viên bằng 

tiếng nước ngoài, tạo môi trường cho sinh viên tiếp xúc và rèn luyện thường xuyên. 

Với chi phí tuy còn được xem là khá cao so mặt bằng chung với các chương trình 

trong nước, nhưng một số chương trình vẫn có những ưu đãi hoặc học bổng cực kỳ 

hấp dẫn dành cho sinh viên với nguyện vọng và mong muốn được tham gia học tập 

tại môi trường tuyệt vời này.  

Đối với các trường đối tác tại Đại học Ngoại thương luôn có những mức học 

bổng cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn học sinh như học bổng 40% của Đại học 

Bloomsburg (Hoa Kỳ), học bổng 60% của Đại học Angelo State, Texas (Hoa Kỳ) hay 

học bổng với tổng trị giá lên tới 2,7 tỷ VND của Đại học Bedfordshire (Anh Quốc). 

(Học bổng, 2021) 

4.2 Thách thức đặt ra 

● Đối tác nước ngoài 

Thách thức cho các trường Đại học đối với chương trình liên kết là phải tìm 

được những đối tác tiềm năng, thiết kế chương trình, bài học và kiến thức phù hợp 

với môi trường Việt Nam.  

● Chất lượng đầu ra  
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Theo số liệu năm 2018 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có khoảng 1,1 

triệu sinh viên đại học và cao đẳng, chia cho trung bình bốn năm học, mỗi năm có 

gần 300.000 sinh viên ra trường. Kể từ năm 2015 trở lại đây, số lượng người thất 

nghiệp có trình độ đại học trở lên khoảng 200.000 người. Có tình trạng đáng để lưu 

ý là có đến 60% sinh viên ra trường làm việc không đúng với ngành đã được đào tạo. 

Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý I/2019, số người 

thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1.059.000 người. Trong đó, số người thất nghiệp 

ở nhóm trình độ cao đẳng là hơn 65.000 người. Nhóm trình độ trung cấp có gần 

53.000 người thất nghiệp. Nhóm trình độ đại học trở lên có gần 125.000 người thất 

nghiệp. (Phương, 2019) 

Những con số này cho thấy rằng con số sinh viên tốt nghiệp và thất nghiệp mỗi 

năm là rất lớn. Vấn đề đặt ra là chương trình cần phải làm những gì để đảm bảo cho 

sinh viên được một hành trang tốt nhất để có thể tìm được một ngành nghề phù hợp 

với kiến thức sau khi rời khỏi ghế nhà trường.  

4.3 Triển vọng trong hiện tại và tương lai  

Với việc liên kết được những trường đại học với chất lượng chương trình học 

tốt, phù hợp, giúp sinh viên tối đa khả năng cũng như ước muốn của bản thân là tiền 

đề để tại ra một nguồn nhân lực dồi dào, một mặt không những đáp ứng được nhu 

cầu lao động ngày càng tăng trong xã hội hiện nay, mặt khác đào tạo ra những con 

người với kiến thức có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới 4.0 đang thay đổi hàng ngày 

với tốc độ phát triển vượt trội.   

II. Mô hình liên kết đào tạo quốc tế 

Việc lựa chọn đi du học nước ngoài ở các bạn trẻ trong những năm gần đây để 

phát triển sự nghiệp và cũng như tiếp thu thêm những kiến thức và điều mới mẻ đã 

trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trở ngại chi phí lớn cho việc đầu tư học 

tập ở một thời gian dài, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và cũng như là rào cản văn hoá, ngôn 

ngữ là những trở ngại và khó khăn đã kìm hãm “đôi chân của các bạn trẻ” và cũng là 

điều không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Vì đã nắm bắt trong tay được 

vấn đề và những khó khăn của các học sinh trong việc có hoặc không nên đi du học 

của tất cả học sinh trên địa bàn cả nước nên các nhà lãnh đạo của các trường Đại Học 
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trên khắp cả nước đã biến những bất lợi đó thành mục tiêu để tối ưu hoá việc học tập 

cho các sinh viên tại nước nhà mà vẫn có sự trải nghiệm như chính họ đang đi du học. 

Do đó, theo học một chương trình đại học có liên kết quốc tế ngay tại Việt Nam hiện 

được xem là bài toán tối ưu và được rất nhiều các bạn học sinh lựa chọn.  

Liên kết đào tạo là một mô hình trong giáo dục nhằm tạo cơ hội học tập cho 

toàn xã hội. Liên kết đào tạo với nước ngoài là một hình thức tiên tiến đang được 

đang nhiều trường áp dụng. Hình thức liên kết giáo dục này không chỉ dành cho hệ 

giáo dục đại học mà còn dành cho hệ giáo dục sau đại học. Các mô hình bán du học 

tiêu biểu được các trường Đại học áp dụng là 2+2 và 3+1, ….. 

Sau đây là những ngôi trường Đại học có chương trình liên kết quốc tế đình đám 

hiện nay 

● Trường ĐH Bách khoa – Ho Chi Minh City University of 

Technology (ĐH Quốc gia TP.HCM) 

● Trường ĐH Quốc tế – International University (ĐH Quốc 

gia TP.HCM) 

● Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (National Economics 

University) 

● Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (University of 

Economics Ho Chi Minh City) 

● Trường Đại Học Ngoại thương TP.HCM 

1. Mô hình học tập (Ngôn ngữ) 

Các trường có thể học hỏi được rất nhiều về phương pháp như quản lý, kiểm 

định, đánh giá… trong đào tạo thông qua việc liên kết đào tạo quốc tế. Tuy nhiên, 

vấn đề ngoại ngữ là một trong những vấn đề cần được chú trọng trong việc liên 

kết đào tạo quốc tế ở nước ta. Phần lớn các trường đại học có chương trình trình 

liên kết đào tạo quốc tế sẽ dành cả năm trời cho vấn đề đào tạo ngoại ngữ. Nếu 

không bảo đảm tốt vấn đề ngoại ngữ, sẽ không khác nào đi học mà mù chữ. Tiếng 

Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong các chương trình liên kết quốc tế mặc dù 

ngay cả khi trường đại học được đặt ở quốc gia không sử dụng tiếng Anh là ngôn 

ngữ chính thức. 
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2. Mô hình 2 + 2 

Chương trình liên kết đào tạo (2+2) là chương trình liên kết đào tạo bậc đại học 

giữa các trường Đại học ở Việt Nam và các trường đại học uy tín trên khắp thế giới. 

Toàn bộ chương trình học trong vòng 4 năm, theo chuẩn kiểm định chất lượng của 

trường đối tác.  

Chương trình học được nhập khẩu từ các Đại học Đối tác theo tiêu chuẩn đào 

tạo quốc tế.  

Phương pháp đào tạo tiên tiến giảng dạy bằng ngôn ngữ theo như đã ký kết với 

các trường Đại học đối; cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại. 

Môi trường học tập hiện đại, lý tưởng, chất lượng đạt chuẩn quốc tế, có điều 

kiện phát huy sự năng động, tự tin, sáng tạo. 

a. Song bằng 

Khi hoàn thành các điều kiện đào tạo của chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ 

được nhận 02 bằng cử nhân, gồm bằng do trường Đại học ở Việt Nam cấp và bằng 

do chính Đối tác cấp trường Đại. Việc sở hữu 2 tấm bằng danh giá, được công nhận 

quốc tế sẽ giúp sinh viên nhiều khả năng trong việc tìm kiếm việc làm tại Việt Nam 

và các nước trong khu vực. Ngoài ra, sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục học 

các bậc cao hơn tại các nền giáo dục phát triển trên thế giới. 

Một số trường áp dụng với phương pháp giảng dạy 2+2 và cấp song bằng: 

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

- Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (University of Economics Ho Chi 

Minh City) 

- Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh 

b. Đơn bằng 

Hình thức đơn bằng là bằng đại học chính quy do trường đối tác cấp và có giá 

trị quốc tế. Hình thức cấp bằng này cũng được nhiều trường Đại học áp dụng: 

Một số trường áp dụng với phương pháp giảng dạy 2+2 và cấp đơn bằng:   

- Trường Đại học Bách khoa – Ho Chi Minh City University of Technology 
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(ĐH Quốc gia TP.HCM) 

- Trường Đại Học Ngoại thương TP.HCM 

*Mô hình và hình thức học tập 2+2 được áp dụng giảng dạy ở hầu hết các 

trường đại học: 

- Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kỳ chính khóa (chưa kể học kỳ Pre-

University), chia thành hai giai đoạn đào tạo 

+ 2 năm đầu (giai đoạn 1): Học tại Trường Đại học ở Việt Nam với sự tham gia 

giảng dạy của đội ngũ giảng viên giỏi từ các khoa 

+ 2 năm cuối (giai đoạn 2): Chuyển tiếp sang Đại học đối tác nước ngoài và sinh 

sẽ học tập cùng các giáo sư ở Đại học đối tác. 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tuỳ theo yêu cầu được ký kết của các trường Đối tác 

- Quy mô lớp học: Tối đa 45 Sinh viên /lớp 

3. Mô hình 3 + 1   

Chương trình học liên kết 3 + 1, tương đương với 1 năm cuối học tập ở nước 

ngoài. Sinh viên buộc phải hoàn thành 2/3 hoặc một nửa chương trình đại cương tại 

trường Đại học ở Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang trường nước ngoài để hoàn 

thành chương trình học. Những chương trình liên kết quốc tế như thế này là lựa chọn 

hợp lý để sinh tiếp thu sự khác biệt về văn hóa phương Đông và phương Tây, làm 

quen môi trường học quốc tế mới mẻ, kết giao bạn bè đến từ năm châu và tự quản 

cuộc sống độc lập của mình. 

Đây là chương trình học được đảm bảo về chất lượng đào tạo và bằng tốt nghiệp 

có giá trị toàn cầu. Sinh viên được đào tạo theo giáo trình chuẩn từ phía trường Đại 

học nước ngoài cung cấp và tiết kiệm được 2/3 chi phí so với du học. Do đó, chương 

trình quốc tế còn được xem là hình thức du học tại chỗ gọn nhẹ về mặt tài chính. 

Học phí của chương trình không quá cao: Chi phí phải bỏ ra khi học các chương 

trình liên kết quốc tế rẻ hơn nhiều so với việc đi du học tại các nước phát triển, học 

phí chỉ khoảng 5 triệu đồng một tháng. 

Chương trình liên kết 3 + 1  là chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại 
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học Việt Nam và Đại học đối tác nhằm tạo điều kiện sinh viên có được sự chuẩn bị 

tốt trong thời gian đầu học tập tại Việt Nam; nhưng vẫn được công nhận thành tích 

học tập tại các trường đại học đối tác. 

a. Song bằng 

Với chương trình liên kết 3 + 1, phụ huynh và sinh viên không chỉ tiết kiệm 

được thời gian học tập tại nước ngoài mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí. 

Sau thời gian học tại Việt Nam, có khả năng đáp ứng đủ các điều kiện để tiếp 

tục theo học tại nước ngoài trong năm còn lại. 

Đặc biệt, sinh viên chọn chương trình liên kết đào tạo quốc tế sẽ được nhận 

cùng lúc 2 tấm bằng đại học: bằng do Đại học Việt cấp và bằng do Đại học đối tác 

cấp. 

Một số trường áp dụng với phương pháp giảng dạy 2+2 và cấp song bằng: 

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

- Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (National Economics University) 

b.Đơn bằng 

Sau khi hoàn thành xong khóa học, sinh viên sẽ được trường Đại học đối tác 

cấp bằng và có giá trị quốc tế. Sinh viên sẽ có cơ hội làm việc cho các tập đoàn nơi 

xứ người hay những tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam với cơ hội thăng tiến nghề 

nghiệp là rất cao. 

Một số trường áp dụng với phương pháp giảng dạy 3+1 và cấp đơn bằng:   

- Trường Đại Học Ngoại thương TP.HCM 

- Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành  

*Mô hình và hình thức học tập 3 + 1 

- Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kỳ chính khóa (chưa kể học kỳ Pre-

University), chia thành hai giai đoạn đào tạo 

+ 3 năm đầu Giai đoạn 1: Học tại Trường Đại học ở Việt Nam với sự 

tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên giỏi từ các khoa. 

+ 1 năm cuối (giai đoạn 2): Chuyển tiếp sang Đại học đối tác nước ngoài 
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và sinh viên sẽ học tập cùng các giáo sư ở Đại học đối tác. 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tuỳ theo yêu cầu được ký kết của các trường Đối tác 

- Quy mô lớp học: Tối đa 45 Sinh viên /lớp 

III. Kết quả nghiên cứu 

Việt nam là một đất nước đang phát triển và nền kinh tế đang trên đà hội nhập 

với nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây. Việc này đòi hỏi chúng ta phải có 

một đội ngũ lao động chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, và có trình độ học thức 

đạt được điều kiện cần và đủ của doanh nghiệp. Vì lẽ đó, nền giáo dục đại học của 

Việt Nam đã phát triển theo con đường mới và có bước đột phá rất lớn, đẩy mạnh 

hiệu quả của việc đào tạo đồng thời đáp ứng đủ yêu cầu của các doanh nghiệp lớn 

trong và ngoài nước. Do vậy, trong thời kỳ hội nhập quốc tế giáo dục thị trường các 

trường Cao đẳng, Đại học nói chung và trường Đại học Ngoại Thương nói riêng đóng 

vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. 

Định hướng phát triển giáo dục được thể hiện rõ qua các chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X đã nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ tri thức vững mạnh là 

trực tiếp nâng cao tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực 

lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng 

đội ngũ tri thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững”. (thư viện pháp luật, 2008) 

Việc đào tạo này thiết thực như thế nào: Sinh viên có thể học được kiến thức từ 

các nước phát triển hơn nước ta. Từ đó nâng cao trình độ và tay nghề của bản thân, 

việc liên kết với các doanh nghiệp khiến cho việc tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường 

giảm đi đáng kể, hoặc làm không đúng nghề mà mình được đào tạo. Sinh viên liên 

kết sẽ là cầu nối giúp việt nam học hỏi được nhiều tinh hoa kiến thức và công nghệ 

của các nước tiên tiến trên thế giới. Khả năng làm chủ doanh nghiệp rộng mở và kiến 

thức vững vàng, tăng tỉ lệ GDP của đất nước qua các năm và tạo thêm trăm nghìn 

việc làm cho người lao động. 

Tuy nhiên, ngày 19/11/2020, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp 

chuyên đề “Tự chủ trong giáo dục đại học: Thực trạng, khó khăn và giải pháp” của 
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Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, nhằm lắng nghe những thảo luận, 

trao đổi của các Uỷ viên Hội đồng, chuyên gia và đại diện cơ quan đơn vị liên quan 

và có những nhận định rõ ràng về việc tổ chức các chương trình đào tạo liên kết của 

các trường đại học (Giáo dục thời đại, 2020), cụ thể: 

- Trước đây, theo cách tiếp cận truyền thống, chất lượng đào tạo đại học được 

thiết lập bởi các trường đại học hay các chuyên gia, các nhà nghiên cứu giáo dục 

nhưng lại không chú tâm đến ý kiến của khách hàng, dẫn theo việc khi sinh viên làm 

chủ doanh nghiệp có một số vốn khách hàng ít ỏi, và không trụ được lâu. 

- Nhiệm vụ của các trường đại học liên kết là quản lý theo kế hoạch nhằm đảm 

bảo sản phẩm đào tạo đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng đã thiết kế mà không lưu 

tâm đến nhu cầu của khách hàng, không tiến hành đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của 

khách hàng về chất lượng sản phẩm đào tạo. Đây là cách tiếp cận chưa toàn diện, bởi 

vì khách hàng không chỉ đơn thuần mong chờ họ sẽ được cung ứng cái gì, mà họ còn 

mong muốn được cung ứng như thế nào. 

- Các trường cao đẳng và đại học trên toàn Việt Nam nói chung và Đại học 

Ngoại Thương nói riêng chưa triển khai được kế hoạch truyền thông rộng rãi các loại 

hình chương trình tới khách hàng. Vì lẽ đó, các chương trình đào tạo liên kết ít được 

biết đến theo thái độ tích cực và thậm chí là không đạt đủ chỉ tiêu tuyển sinh như kế 

hoạch dự kiến. 

- Tình trạng chảy máu chất xám đã và đang diễn ra trong 1 thời gian dài, nhà 

nước có nhiều chính sách cho các trường đào tạo nhằm thu hút sinh viên quay về 

nước và mở doanh nghiệp tại đây, đồng thời thỏa thuận với các trường đại học quốc 

tế và doanh nghiệp quản lý chặt chẽ visa của du học sinh việt và thời gian làm việc 

thực tập trong nước. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp thỏa đáng nào có thể 

thỏa mãn các yêu cầu trên. 

Chất lượng đào tạo ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như đội ngũ cán bộ quản lý, 

nhân viên, giáo vụ, ... trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo nói chung và về công 

tác quản lý, hỗ trợ giảng dạy học tập nói riêng. Đội ngũ này phải được đảm bảo không 

những về số lượng mà cần thiết phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Chất lượng 

cán bộ quản lý cũng ảnh hưởng lớn đến đào tạo , thể hiện qua khả năng tổ chức, quản 
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lý, điều phối quá trình đào tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết đào tạo, ... Như vậy, 

khi nhìn vào khái niệm và tiêu chí mô tả tính chất của dịch vụ có thể thấy chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ trong hoạt động đào tạo nghề chủ yếu dựa vào thái độ của đội ngũ nhân 

viên ở các phòng, ban, bộ phận; sự quan tâm của nhà trường, khoa về định hướng 

nghề nghiệp , về dịch vụ sinh hoạt, ... Sự phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp sẽ góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo. Như vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

giáo dục bao gồm nhiều thành tố, cụ thể là:  

Thứ nhất là vấn đề chất lượng quản lý: để mang lại hiệu quả trong giáo dục - 

đào tạo, các nhà quản lý giáo dục phải có khả năng định hướng, đưa ra được những 

chính sách hợp lý để định hướng đi cho nền giáo dục, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy 

mọi thành phần tham gia vào công việc giáo dục. 

Thứ hai là chất lượng giảng viên: đội ngũ giảng viên đại học cần có trình độ 

chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. có khả năng thích ứng nhanh 

với sự thay đổi mọi hoạt động của nhà trường và giỏi về ngoại ngữ và công nghệ 

thông tin. 

Thứ ba là chất lượng sinh viên: cần chú ý lựa chọn chương trình liên kết đào tạo 

hợp pháp là các chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi sinh viên 

cần cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ và chủ động nắm bắt thông tin 

liên tục để chuẩn bị tốt hành tranh khi tốt nghiệp ra trường trở thành công dân toàn 

cầu.  

Thứ tư là nội dung, phương pháp giảng dạy: Các chương trình đào tạo liên kết 

đều được tham khảo về giáo trình cũng như các phương pháp dạy học tiên tiến từ 

những chương trình tương tự ở các trường đại học uy tín tại nước ngoài như Hoa Kỳ, 

Anh, Canada … Với mục đích nâng cao ý thức tự giác của sinh viên trong học tập, 

nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện các kỹ năng thực hành nhằm nâng 

cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích xử lý thông tin cũng như kỹ năng trình 

bày trước đám đông. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo liên kết luôn chú trọng tăng 

cường mối liên kết giữa đào tạo với những hoạt động nghiên cứu khoa học, nhằm 

nâng cao chất lượng đầu ra. Đội ngũ giảng viên của chương trình đào tạo liên kết đều 

là những người dày dặn kinh nghiệm trong nghiên cứu cũng như thực tế sẽ hướng 
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dẫn sinh viên tự học theo phương pháp nghiên cứu, chú trọng đào tạo cũng như phát 

triển những kỹ năng nghề nghiệp, tăng kiến thức thực hành và ứng dụng thực tế cho 

sinh viên. Ngoài ra, khuyến khích làm việc nhóm hoặc tham gia các bài tập tình 

huống, tổ chức nhiều buổi trao đổi, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết 

báo cáo, … Với chủ trương chung chương trình đào tạo liên kết là áp dụng phương 

thức đào tạo theo tín chỉ, tổ chức thực tập, kiến tập cho tất cả sinh viên ở nhiều doanh 

nghiệp, cơ quan ở cả trong nước lẫn nước ngoài, sinh viên khi theo học chương trình 

đào tạo chương trình đào tạo liên kết quốc tế có cơ hội thực tập ở rất nhiều công ty, 

tập đoàn đa quốc gia lớn, đã làm đối tác lâu năm. 

Thứ năm là cơ sở vật chất: cần có đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết 

đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học; có cơ sở thực hành và trang thiết 

bị chuyên biệt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với các ngành, chuyên ngành đào 

tạo đặc thù. Thư viện và trung tâm thông tin học liệu có đủ giáo trình, sách tham khảo 

cần thiết cho các chương trình đào tạo; có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu 

khoa học quốc tế và có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế đối với mỗi ngành đào tạo. 

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối tất cả các đơn vị liên quan đảm bảo tính 

sẵn sàng truy cập thông tin; trang thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin cần phải 

công khai theo quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết khác về cơ cấu tổ 

chức và các mặt hoạt động của cơ sở Giáo dục Đại học cho sinh viên và những người 

quan tâm tra cứu. 

Tóm lại: Chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố nhưng luôn xoay 

quanh các nhân tố chính: sinh viên, giảng viên, môi trường học tập, cơ sở vật chất, 

chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, chương trình đào tạo. 

IV. Tổng Kết 

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của các trường Đại học trên toàn Việt Nam 

nói chung, và địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vừa góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, vừa tăng vị thế của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập.  

Tại Việt Nam, các chương trình đào tạo quốc tế liên kết với các đại học uy tín ở nước 

ngoài đang không ngừng phát triển và nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay 

ước tính có khoảng 400 chương trình liên kết đào tạo với hơn 30 quốc gia trên thế giới từ 
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hầu hết mọi châu lục. Đã có nhiều chương trình đào tạo liên kết tại Việt Nam được các 

trường Đại học thực hiện kỹ càng, được kiểm định quốc tế nghiêm ngặt. Thậm chí một số 

trường Đại học còn được bảng xếp hạng của QS vinh danh thuộc tốp 1.000 đại học tốt nhất 

thế giới. (Rankings, 2021) 

Tuy nhiên, mối quan tâm lớn của các trường Đại học tổ chức các chương trình đào 

tạo quốc tế hiện nay là về ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tình hình dịch ở một số nước 

trên thế giới vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, do đó phần lớn học sinh, sinh viên buộc phải chuyển 

sang hình thức học trực tuyến nhằm thực hiện giãn cách xã hội. Trong khi đó, tình hình tại 

Việt Nam có phần khả quan hơn do nước ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Nhờ vậy, 

tất cả các trường đại học của Việt Nam vẫn mở cửa đón nhận sinh viên và thực hiện các 

hoạt động đào tạo một cách bình thường. Đây cũng được xem là cơ hội tốt cho các cơ sở 

đào tạo đại học trong tiếp nhận sinh viên Việt Nam đang du học tại nước ngoài về tiếp tục 

học tập, đồng thời cũng là cơ hội tốt để tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt 

Nam. 

Hơn nữa, để các chương trình liên kết đào tạo quốc tế hiệu quả, cần có nhiều giải 

pháp đổi mới. Trong đó, quan trọng nhất là nâng cao trình độ ngoại ngữ. Theo PGS, TS 

Ðỗ Văn Dũng (Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm kỹ thuật tại TP Hồ Chí Minh), việc 

liên kết đào tạo quốc tế giúp các trường học hỏi về phương pháp quản lý, kiểm định, đánh 

giá. Tuy nhiên, ở nước ta việc liên kết đào tạo quốc tế cần chú trọng vấn đề ngoại ngữ. 

Phần lớn các chương trình liên kết quốc tế mất rất nhiều thời gian để đào tạo ngoại ngữ 

cho sinh viên. Nếu không bảo đảm tốt vấn đề ngoại ngữ sẽ tác động rất lớn đến tiến trình 

học của sinh viên tham gia chương trình. (Huy, 2019) 

Ngoài ra, đại diện của trường Đại học RMIT tại Việt Nam cho rằng, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo với vai trò quản lý nhà nước cần có những diễn đàn công khai thông tin về liên 

kết đào tạo quốc tế của các trường. Bảo đảm các trường minh bạch thông tin liên kết quốc 

tế, không gây nhiễu loạn thông tin cho phụ huynh, sinh viên. (Nga, 2020) 
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ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC KẾT HỢP TRONG GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC 

TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - CƠ SỞ THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

IMPLEMENTING BLENDED LEARNING APPROACH IN ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING FOR STUDENTS OF TRANSNATIONAL 

EDUCATION PROGRAMS AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY - HO CHI 

MINH CAMPUS 

ThS Nguyễn Ngọc Trân – Ban QLKH-HTQT 

 

TÓM TẮT 

Sự phát triển của khoa học công nghệ từ cuộc cách mạng 3.0, đặc biệt là công 

nghệ thông tin dẫn đến sự ra đời của phương thức đào tạo E-Learning, phương thức 

này đã và đang chứng minh được ưu điểm của nó so với phương thức đào tạo truyền 

thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh CMCN 4.0 truyền tải về Việt Nam thì một vấn đề 

lớn được đặt ra đối với các nhà nghiên cứu khoa học về giáo dục ở cả góc độ lý luận 

và thực tiễn cần phải luận giải đưa đến sự cấp thiết của việc áp dụng phương pháp học 

kết hợp. Bước đầu, trường đại học Ngoại Thương cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh đã 

áp dụng phương pháp học kết hợp vào chương trình giảng dạy tiếng Anh cho sinh 

viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Do đang trong quá trình thử nghiệm nên 

chương trình vẫn còn một số hạn chế nhất định. Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả 

áp dụng của phương pháp học kết hợp trong dạy và học tiếng Anh, tác giả đã thực 

hiện bài nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này mang lại một 

số lợi ích cho sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khó khăn mà sinh viên gặp phải 

khi áp dụng phương pháp học kết hợp (blended learning). 

Từ khóa: Đào tạo trực tuyến, công nghệ thông tin, phương pháp học kết hợp, 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

Abstract 

The development of science and technology from the 3.0 revolution, especially 
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information technology, led to the development of E-Learning teaching method, 

which has proved its advantages over Traditional teaching methods. However, in the 

context of the transmission of the industrial revolution 4.0 to Vietnam, a big problem 

is posed to scientific researchers on education at both theoretical and practical sides 

that need to be addressed to the urgency. Foreign Trade University - Ho Chi Minh 

City Campus has applied blended learning to the English teaching. Due to the testing 

process, the program still has some certain limitations. With the aim to improve the 

effectiveness of the blended learning methodology in teaching and learning English, 

the author carried out this research. The research results show that this method brings 

some benefits to students. However, there are still many difficulties when applying 

this method in English language teaching 

Key words: E-learning, information technology, blended learning, transnational 

education programs. 

1. Đặt vấn đề  

Tại trường đại học Ngoại thương, việc nâng cao chất lượng dạy và học luôn là 

vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng 

dạy, trường Đại học Ngoại thương đã và đang áp dụng nhiều phương pháp học khác 

nhau và phương pháp học trực tuyến (E-learning) cũng đã được áp dụng thử nghiệm 

trong việc giảng dạy tiếng Anh tại trường. Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng của phương pháp học kết hợp trong dạy và học tiếng Anh, tác giả đã thực hiện 

bài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về những lợi ích mà phương pháp học kết hợp mang 

lại cho sinh viên và những khó khăn sinh viên gặp phải trong quá trình áp dụng phương 

pháp này. 

2. Khung lý Thuyết 

2.1. Blended Learning 

2.1.1. Khái Niệm 

Blended Learning (Hybrid model) hay còn gọi là “học tập kết hợp” là phương 

pháp học hòa trộn giữa cách học truyền thống trên lớp và cách học hiện đại E-Learning 

(Mobile Learning và Internet Learning). Đây chính là phương pháp cập nhật theo đúng 
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xu thế học tập của rất nhiều quốc gia trên thế giới, ban đầu được nghiên cứu bởi Đại 

học Cambridge trong việc giảng dạy ngoại ngữ, sau này đã được áp dụng giảng dạy 

tại nhiều trường đại học danh tiếng cũng như các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp trong 

các lĩnh vực đào tạo khác (UB Academy, 2017). Thực tế, phương pháp học Blended 

Learning là sự kế thừa từ việc phát triển mô hình học tập trực tuyến (E-Learning). 

Học tập kết hợp “Blended Learning – BL” xuất phát từ nghĩa của từ “Blend” tức là 

“pha trộn” để chỉ một hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, là sự kết hợp “hữu cơ” của 

hình thức học tập trực tuyến và học tập truyền thống. Đây là hình thức học khá phổ 

biến trên thế giới. Học tập kết hợp là sự kết hợp của các phương tiện truyền thông 

trong đào tạo như công nghệ, các hoạt động, và các loại sự kiện nhằm tạo ra một 

chương trình đào tạo tối ưu cho một đối tượng cụ thể. “Học tập kết hợp (Blended 

Learning) để chỉ các mô hình kết hợp giữa hình thức học truyền thống và các giải 

pháp E-Learning”. Mô hình kết hợp có thể được mô tả như sau. 

 

  

Trong mô hình này, người học tham gia vào quá trình học tập bằng hình thức 

học giáp mặt trên lớp (nhóm, cá nhân, seminar, hội thảo); hình thức hợp tác qua mạng 

Internet (chat, blog, online, forum) và tự học (trực tuyến/ ngoại tuyến, độc lập về 

không gian). Học tập kết hợp sử dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình 

học tập bên ngoài lớp học là một mô hình đã và đang ngày càng phổ biến đặc biệt là 

ở bậc đại học (Garrison và Kanuka, 2004) có lẽ vì những lợi ích học tập mà nó mang 

lại (Ark, 2012). Một nghiên cứu gần đây nhất của nhóm tác giả gồm Means, Toyama, 
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Murphy, Bakia, Jones (2010) đánh giá tổng kết hiệu quả của mô hình Học tập kết 

hợp. Nhóm tác giả đã tổng hợp 46 nghiên cứu thực nghiệm trong bối cảnh phổ thông 

và đại học tại Mỹ và kết luận rằng mô hình Học tập kết hợp mang lại hiệu quả học 

tập. Khi so sánh giữa Học tập kết hợp và dạy học theo kiểu truyền thống, nghiên cứu 

cho thấy sự khác biệt lớn về kết quả học tập của người học. Kết quả này là do mô 

hình Học tập kết hợp đã tạo ra được môi trường học thực học (deep learning), học có 

ý nghĩa (meaningful learning) cũng như phát triển tư duy phê phán và hình thức học 

cấp cao, nó cũng tạo ra môi trường làm việc độc lập và tự kiểm soát việc học như 

Garrison và Kanuka (2004) đã khẳng định. 

Đối với vai trò, vị trí của giáo viên, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra sự chuyển 

đổi rất lớn. Giáo viên không chỉ lên lớp tổ chức các hoạt động học tập hoặc thông báo 

hàng loạt rồi ra về như thường lệ. Giáo viên có nhiệm vụ định hướng, hướng dẫn học 

viên, xây dựng các nội dung giúp học viên tự truy cập, và quan trọng là dạy cho người 

học những kỹ năng quan trọng khi khai thác, xử lý thông tin bao gồm cả các kỹ năng 

máy tính cần thiết. Đối với học viên, sự chủ động, tích cực trong học tập là vô cùng 

quan trọng. Bên cạnh những giờ học trên lớp thì việc tự học qua mạng sẽ quyết định 

chất lượng học tập của chính bản thân họ. Giờ đây, người học không chỉ thu nạp, ghi 

nhớ thông tin mà còn phải biết cách phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin một cách hiệu 

quả. Việc duy trì ý thức kỷ luật và động cơ học tập càng có ý nghĩa hơn đối với loại 

hình học tập này. 

2.1.2. Các mô hình 

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học cũng như các giáo viên, 

giảng viên ở từng cấp học, các nhà giáo dục đã phát triển sáu mô hình học tập kết hợp 

(Blended Learning). Các giáo viên, giảng viên có thể lựa chọn mô hình phù hợp dựa 

trên căn cứ về đặc thù môn học và học sinh, sinh viên của họ.  

Mô hình blended face - to - face (hướng dẫn trực diện trên lớp và kết hợp các 

phương tiện điện tử có kết nối Internet): mô hình này dựa trên mô hình lớp học truyền 

thống, mặc dù phần lớp các hoạt động trên lớp đã được thay thế bởi các hoạt động học 

trực tuyến. Thời lượng học trực tiếp với giảng viên là bắt buộc đối với mô hình này 

và các hoạt động học trực tuyến được sử dụng để bổ trợ kiến thức cho người học 
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(A.J.O’Connel, 2016). Đọc tài liệu, làm bài tập trắc nghiệm và các bài tập đánh giá 

khác đều được hoàn thành online, ở nhà. Mô hình cho phép sinh viên và giảng viên 

có nhiều thời gian để chia sẻ kiến thức, kĩ năng cũng như dành cho các hoạt động học 

tập đặc biệt như thảo luận và làm việc nhóm. Mô hình này cũng đặc biệt phù hợp với 

những lớp học đa dạng, sinh viên có sự phân khúc khác nhau về khả năng nhận thức. 

Mô hình rotation (mô hình quay vòng/luân phiên): Đây thực chất là sự biến thể 

của mô hình trạm học tập đã được các giáo viên, giảng viên sử dụng trong nhiều năm 

qua. Thời gian biểu được thiết lập để các học sinh, sinh viên vừa có thời gian học tập 

trực tuyến (thông qua các thiết bị điện tử trong lớp học) và học trực tiếp với giáo viên. 

Phương pháp này bao gồm ba mô hình học tập nhỏ: station rotation (hoán đổi trạm), 

lab rotation (hoán đổi lớp học), individual rotation (quay vòng cá nhân) 

(A.J.O’Connel,2016). Đối với mô hình luân chuyển trạm yêu cầu sinh viên hoán đổi 

các trạm (trạm là các nhóm nhỏ học tập được giáo viên chia theo mục đích tìm hiểu 

các phần nhỏ trong bài học) trong thời gian quy định theo hướng dẫn của giáo viên. 

Mô hình luân chuyển lớp học yêu cầu học sinh, sinh viên phải thay đổi địa điểm học 

tập xoay quanh khuôn viên trường và mô hình quay vòng cá nhân cho phép một học 

sinh, sinh viên được luân phiên thay đổi các hình thức học tập khác nhau theo lịch học 

tập. Mô hình này phù hợp với giáo dục bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông hơn 

là giáo dục bậc đại học.  

Mô hình flex: Mô hình này chủ yếu dựa trên hướng dẫn giảng dạy trực tuyến, 

các giảng viên không chỉ đưa ra những hướng dẫn mà còn đóng vai trò là người trực 

tiếp hướng dẫn sinh viên. Toàn bộ chương trình học được người học truy cập qua các 

phần mềm học tập trực tuyến. Giảng viên phải xây dựng hệ thống bài giảng online, 

các phương pháp đánh giá kiểm tra trực tuyến. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với 

các đối tượng vừa học vừa làm. 

Mô hình lab school: Mô hình cho phép sinh viên được tham gia các lớp học trực 

tuyến toàn thời gian trong suốt khóa học. Các giảng viên sẽ không tham gia giảng dạy 

trực tiếp trên lớp mà thay vào đó là các trợ giảng đã được đào tạo tham gia giải đáp 

thắc mắc cho sinh viên trên lớp.  

Mô hình self-blended: Mô hình này cho phép sinh viên được tham gia học các 
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môn học không nằm trong chương trình học của họ. Sinh viên vẫn tham gia các lớp 

học truyền thống nhưng sau đó có thể đăng ký tham gia học các môn học khác và tự 

học. (A.J. O’Connel,2016). 

Mô hình online driver: Mô hình này hoàn toàn trái ngược với mô hình học tập 

truyền thống. Sinh viên học tập từ xa và nhận hướng dẫn học tập thông qua nền tảng 

trực tuyến. Giảng viên là người thiết kế các bài giảng trực tuyến, các bài tập, bài đánh 

giá để sinh viên truy cập học tập trực tuyến. Sinh viên được giảng viên giải đáp thắc 

mắc qua việc hỏi đáp trực tuyến. 

2.1.3. Lợi ích của Blended Learning  

Trong một nghiên cứu mới đây về việc ứng dụng mô hình Blended Learning 

trong việc phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, tác giả cũng đã chỉ rõ 

những lợi ích vô cùng to lớn của mô hình đào tạo này, nhìn từ nhiều góc độ.  

- Đối với sinh viên:  

Thứ nhất, Blended Learning tạo môi trường tích cực và chủ động hơn trong học 

tập thông qua việc tương tác: sinh viên - sinh viên để học hỏi lẫn nhau, sinh viên - 

giảng viên qua việc hướng dẫn của giáo viên ở cả trên lớp và qua mạng; học sinh 

tương tác với bất kì chuyên gia nào trên thế giới. Thêm vào đó, với các module học 

trực tuyến cho phép sinh viên được “cá nhân hóa” việc học tập của mình. Học viên có 

thể xem, nghe lại bài giảng nhiều lần mà không bị giới hạn về thời gian. Các nguồn 

tài nguyên học liệu luôn sẵn sàng 24/7, khả năng cá nhân hóa việc học tập cho phép 

học viên học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào góp phần làm tăng áp lực và trách nhiệm 

của học viên trong việc hoàn thành công việc được giao.  

Thứ hai, sinh viên có môi trường học tập thoải mái, tiện lợi hơn. Học ở trường, 

học ở nhà, học ở các địa điểm công cộng với điều kiện là họ có thiết bị kết nối internet. 

Trong thời kì mạng Internet thông dụng như ngày nay, việc học chưa bao giờ dễ dàng 

và thuận tiện đến vậy. Thực tế cũng chứng minh, “cá nhân hóa” việc học tập theo năng 

lực và sở thích giúp sinh viên đạt kết quả cao hơn trong học tập. Theo nghiên cứu của 

Chuck Dziuban và cộng sự tại Trường Đại học Trung tâm Florida (University of 

Central Florida), nơi triển khai mô hình E-Learning cũng như Blended Learning từ rất 
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sớm. Từ 8 môn học ứng dụng Blended Learning với 125 sinh viên tham gia vào năm 

1997 đã tăng lên 503 môn học có Blended Learning với 13,600 sinh viên theo học. 

UCF cũng đã bổ sung các hoạt động học online với những môn học còn lại sau khi 

nhận ra điểm số của sinh viên cao hơn và chi phí chi trả cho cơ sở vật chất giảm đáng 

kể (Bonk và Graham, 2006).  

Thứ ba, Blended Learning còn đem lại cho sinh viên những kỹ năng mềm như: 

tự tìm kiếm thông tin, tương tác và chắt lọc thông tin để có những nguồn kiến thức tin 

cậy nhất trang bị cho bản thân. Đây chắc chắn là điều mà các trường nên trang bị cho 

sinh viên của mình trước khi đưa họ trở lại với môi trường lao động đầy cạnh tranh 

và năng động. 

Đối với giảng viên:  Theo Đàm Quang Vinh (2017), Blended Learning giúp 

giảng viên sáng tạo hơn, chủ động hơn trong quá trình giảng dạy. Khác với phương 

pháp truyền thống, giảng viên phải tùy chỉnh thiết kế giáo án dựa trên nhu cầu học tập 

của sinh viên bao gồm: phong cách, sở thích và khả năng học tập. Do vậy, những 

chương trình giảng dạy sẽ là những sản phẩm học tập tốt nhất phục vụ cho nhu cầu 

học tập của mỗi sinh viên. Áp dụng Blended Learning cho phép giảng viên tích hợp 

được nhiều công cụ truyền đạt thông tin như: bài giảng PowerPoint, kết hợp video 

sinh động cho những nội dung đơn thuần cần truyền đạt, giúp giảng viên có nhiều thời 

gian tập trung hơn vào các nội dung mang tính gợi mở, phát triển thông qua hoạt động 

thảo luận trực tiếp trên lớp.  

Đối với các nhà trường: Việc áp dụng Blended Learning thì nhu cầu đối với 

phòng học truyền thống sẽ giảm đi đáng kể và áp lực đầu tư cũng sẽ giảm theo. Mặt 

khác, thời gian đứng lớp của giảng viên, đặc biệt ở bậc đại học là một vấn đề cần giải 

quyết. Giảng viên giỏi thì có nhiều sinh viên muốn đăng ký học, nhưng trong mô hình 

truyền thống, khả năng đáp ứng này bị giới hạn bởi không gian lớp học và thời gian 

mà giảng viên có thể bố trí lên lớp được. Hơn nữa, chúng ta thấy, giảng viên đại học 

ngoài yêu cầu đứng lớp, họ có áp lực rất lớn là dành thời gian cho nghiên cứu khoa 

học, tham gia hội thảo, tư vấn nghề nghiệp.  Do đó, Blended Learning lại một lần nữa 

chứng minh tính hiệu quả của nó trong giải quyết mâu thuẫn thời gian đứng lớp và 

nghiên cứu khoa học của các giảng viên đại học, mâu thuẫn giữa khả năng đáp ứng 



202 

 

của giảng viên với số lượng vô tận của người học hướng đến cả giảng viên giỏi. Mô 

hình này cho phép giảng viên mang bài giảng của mình đến hàng triệu người học (lớn 

hơn nhiều nếu giảng truyền thống) (Đàm Quang Vinh, 2017). 

 Đối với xã hội: Chúng ta vẫn muốn xây dựng một xã hội học tập, tức là một xã 

hội mà cơ hội học tập đến với bất kỳ một ai, bất kỳ lúc nào trong quãng đời của người 

học (khi còn trẻ cũng như lúc đã về hưu), học không phải chỉ để lấy kiến thức, lấy 

bằng, mà học trước hết là để hội nhập xã hội, để hiểu nhau, làm việc cùng nhau và 

sống tốt đẹp với nhau. Vì những hạn chế của mô hình học tập truyền thống, nên chỉ 

những ai vượt qua các kỳ thi, những ai có thể bố trí thời gian và tài chính thì mới có 

thể vào được giảng đường đại học. Với Blended Learning và tương lai là E-Learning 

thì có hội học tập đã có thể mở ra với hầu hết mọi người, khi mà họ chỉ cần ngồi nhà, 

với kết nối Internet hay điện thoại… là đã có thể nghe được những bài giảng của 

những giáo sư hàng đầu ở những phương trời rất xa (Đàm Quang Vinh, 2017). 

2.1.4. Áp dụng mô hình Blended Learning trong đào tạo đại học trên thế giới  

Đã có nhiều tranh luận trái chiều về vấn đề áp dụng Blended Learning trong các 

chương trình đào tạo bậc đại học. Theo John Bersin (người sáng lập Deloitte 

Consulting LLP), Martin Oliver và Keith Trigwell  cùng đồng quan điểm khi  cho 

rằng Blended Learning được sử dụng rộng rãi trong bối cảnh đào tạo hơn là giáo dục 

đại học và nó đặc biệt có ý nghĩa trong việc đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp, 

công ty. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh việc áp dụng Blended Learning trong giáo 

dục đai học đã triển khai rất lâu và đạt được những kết quả nổi bật. Theo Arabasz và 

Baker (2003), có 80% các trường đại học tại Mỹ  ứng dụng phương pháp Blended 

Learning trong đào tạo. Có 93% các chương trình đào tạo Tiến sĩ và 89% các chương 

trình đào tạo Thạc sĩ ở Mỹ đào tạo bằng phương pháp này. Trường Đại học New 

Mexico đã áp dụng mô hình Blended Learning vào việc giảng dạy môn tâm lý học 

cho sinh viên. Sau khi áp dụng Blended Learning, kết quả đạt được cho thấy tỷ lệ rớt 

môn giảm xuống 42%, các sinh viên đạt điểm C trở lên tăng từ 60% đến 71% 

(Whitelook, 2004). Trong khóa học viết báo tại Trường Brigham Young, nhà trường 

đã áp dụng phương pháp Blended Learning cho 3400 sinh viên năm nhất. Họ đã tiến 

hành các giờ học thí điểm cho khóa học này tại trường. Theo đó, các bài viết của sinh 
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viên theo mô hình này có chất lượng hơn nhiều các bài báo của sinh viên chỉ học theo 

phương pháp truyền thống. Ngoài ra, phương pháp này còn tiết kiệm đến 41% chi phí 

giảng dạy cho nhà trường (Whitelook, 2004).Trong cuốn sách về Blended Learning, 

Bonk và Graham (2006) đã chỉ ra việc ứng dụng blended leaning trong hệ thống đào 

tạo đại học của 12 quốc gia trên thế giới bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Malaysia, Singapore, Úc, Canada, Mỹ, Mexico, Israel, Anh và Nam Mỹ. Ngoài ra mô 

hình đào tạo này còn được ứng dụng rộng khắp tại 10 tổ chức đào tạo trên thế giới: 

Hệ thống giáo dục và Đào tạo châu Âu (Europe’s Education and Training Systems), 

Viện đào tạo của Ngân hàng Thế giới (The World Bank Institute).  

2.2. Áp Dụng Phương Pháp Học Tập Kết Hợp Tại Trường Đại Học Ngoại 

Thương 

Tại trường Đại học Ngoại Thương cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, chương trình 

Tiếng Anh kết hợp giữa việc học trên lớp và thực hành ở nhà trong qua ứng dụng trên 

Internet, hay còn gọi là blended learning đã triển khai được 3 năm, đem lại những giá 

trị nhất định trong việc giúp sinh viên cải thiện kỹ năng Tiếng Anh. Tuy nhiên, chương 

trình vẫn còn khá mới mẻ và đang trong quá trình thử nghiệm. Do đó, việc tìm hiểu 

rõ về phương pháp này, khả năng ứng dụng của nó, sự đánh giá của người học là rất 

cần thiết, để từ đó có những điều chỉnh hợp lí và kịp thời giúp nâng cao hiệu quả học 

Tiếng Anh cho sinh viên tại trường đại học Ngoại Thương Cơ sở thành phố Hồ Chí 

Minh 

3. Phương Pháp Nghiên Cứu 

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng 

dựa trên kết quả phân tích, tổng hợp  dữ liệu thu được từ bảng khảo sát ý kiến của sinh 

viên về thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng phương pháp học kết hợp trong việc 

học Tiếng Anh tại Trường đại học Ngoại Thương cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh. 

Tác giả đã áp dụng phương pháp điều tra thông qua bảng hỏi. Đối tượng nghiên cứu 

là 93 sinh viên năm nhất học tiếng Anh theo phương pháp học kết hợp. 

Bảng hỏi gồm có 20 câu hỏi với thiết kế câu trả lời theo 5-point Likert scale với 

5 (năm) phương án trả lời (Hoàn toàn đồng ý, Đồng ý, Trung lập, Không đồng ý, Hoàn 

toàn không đồng ý) và 1 (một) câu hỏi mở để người tham gia nêu ý kiến khác (nếu 
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có) về việc áp dụng phương pháp học kết học trong việc giảng dạy và học tiếng Anh. 

Các câu hỏi xoay quanh hai phần chính bao gồm các câu hỏi liên quan đến lợi ích của 

phương pháp học kết hợp mang lại và những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi áp 

dụng phương pháp học kết hợp trong quá trình học tiếng Anh và được trình bày trong 

bảng sau: 

Nội dung Số lượng 

câu hỏi 

Phần I: Lợi ích của việc 

áp dụng phương pháp 

học kết hợp 

Phương pháp học kết hợp tạo môi trường 

tích cực cho người học 

2 

Phương pháp học kết hợp tạo môi trường 

chủ động cho người học 

2 

Phương pháp học kết hợp tạo môi trường 

học tập thoải mái cho người học 

2 

Phương pháp học kết hợp tạo môi trường 

học tập tiện lợi cho người học 

2 

Phương pháp học kết hợp giúp sinh viên 

nâng cao khả năng thích nghi 

2 

Phương pháp học kết hợp giúp sinh viên 

nâng cao khả năng công nghệ thông tin 

2 

Phần II: Khó khăn trong 

việc áp dụng phương 

pháp học kết hợp 

Khó khăn về khả năng công nghệ thông tin 2 

Khó khăn về môi trường học tập 3 

Khó khăn về trang thiết bị 3 

  

4. Kết quả nghiên cứu 

Có 93 sinh viên tham gia bài nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ có 90 phiếu trả lời hợp lệ. 

Kết quả cho thấy sinh viên đã nhận được một số lợi ích nhất định khi áp dụng phương 

pháp học kết hợp trong quá trình học tiếng Anh. Mặc khác, sinh viên vẫn còn gặp phải 

nhiều khó khăn, vướng mắc khi áp dụng phương pháp này. 

4.1. Lợi Ích Của Việc Áp Dụng Phương Pháp Học Kết Hợp  

Về lợi ích, hầu hết sinh viên (85%) đồng ý phương pháp học kết hợp tạo môi trường 
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tích cực và chủ động cho sinh viên. Khoảng 90% sinh viên cho rằng phương pháp học 

kết hợp tạo ra môi trường học tập thoải mái và tiện lợi cho sinh viên. Nhiều sinh viên 

(khoảng 80%) thấy phương pháp học kết hợp giúp sinh nâng cao khả năng sáng tạo trong 

học tập. Ngoài ra, sinh viên (75%) sinh viên đồng ý rằng việc áp dụng phương pháp học 

kết hợp giúp sinh viên nâng cao khả năng thích nghi và cập nhật công nghệ. 

4.2. Khó Khăn Trong Việc Áp Dụng Phương Pháp Học Kết Hợp  

Khi tham gia bài nghiên cứu, sinh viên đã chia sẻ rằng mình gặp nhiều khó khăn 

khi áp dụng phương pháp học kết hợp trong việc học Tiếng Anh. Trong đó, khoảng 80% 

sinh viên chia sẻ phương pháp học kết hợp đòi hỏi sinh viên phải có trình độ nhất định 

về công nghệ thông tin. Khoảng 65% sinh viên cho rằng phương pháp học kết hợp đòi 

hỏi sinh viên phải trang bị những trang thiết bị cần thiết cho việc học trực tuyến nên khá 

tốn kém. Sinh viên cũng cho rằng chủ đề  trong chương trình online chưa thật sự phù hợp 

với chuyên ngành kinh tế mà các bạn đang theo học. Ngoài ra, việc không có nhiều cơ 

hội trao đổi tương tác với giảng viên để nhận được những nhận xét và góp ý của giảng 

viên do thời gian trên lớp còn hạn chế (chỉ 6 buổi).  

KẾT LUẬN 

Trong xã hội hiện đại và kỷ nguyên của công nghiệp 4.0, con người cần phải học 

tập liên tục, học tập suốt đời để trang bị cho bản thân các kiến thức liên tục thay đổi trong 

nhiều lĩnh vực. Mô hình học tập trực tuyến E-Learning được lựa chọn như một phương 

thức tối ưu, cung cấp cho học viên môi trường học tập chủ động, tích cực và có thể học 

tập mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, môi trường học tập này có hạn chế là đòi hỏi tính chủ 

động, tích cực cao từ người học và hệ thống khó theo dõi, quản lý, nhận biết được quá 

trình tiến bộ của học viên trong quá trình học tập. Do đó, việc kết hợp hoài hòa hai phương 

pháp đào tạo tưởng chừng như trái ngược là phương pháp truyền thống và phương pháp 

trực tuyến, mang lại nhiều lợi ích và thuận lợi cho sinh viên, giảng viên và đội ngũ quản 

lý cần được đẩy mạnh trong quá trình dạy và học tại các trường đại học ở Việt Nam nói 

chung và trường đại học Ngoại Thương nói riêng. Như đã trình bày ở trên, việc áp dụng 

phương pháp học kết hợp đã mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên trong quá trình học 

Tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất, vướng mắc nhất định cần được 

giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của phương pháp này. 
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN 

KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF TRANSNATIONAL EDUCATION 

PROGRAMS – THEORETICAL FOUNDATION 

ThS Nguyễn Ngọc Trân – Ban QLKH-HTQT 

 

TÓM TẮT 

Đảm bảo chất lượng là mối quan tâm hàng đầu trong giáo dục đại học. Việc 

quản lý chất lượng trong liên kết đào tạo quốc tế ở nước ngoài được coi là phức tạp 

hơn so với các chương trình trong nước. Có rất ít nghiên cứu về hiệu quả của việc 

xem xét quản lý chất lượng toàn diện để nhằm duy trì chất lượng trong giáo dục đại 

học, đặc biệt là trong liên kết đào tạo quốc tế. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích 

phát triển những hiểu biết mới về quản lý chất lượng tổng thể trong liên kết đào tạo 

quốc tế. 

Từ khóa: Đảm bảo chất lượng, cao học, liên kết đào tạo quốc tế, quản lý chất 

lượng toàn diện 

Abstract 

Quality assurance is a key concern in higher education. The quality management 

of offshore transnational education is considered to be more complex compared to 

onshore programs. There is very limited work on the efficacy of total quality 

management considerations to uphold quality in higher education, particularly in 

transnational education. From this context, this study aims to develop new insights in 

the total quality management in transnational education.  

Keywords: Quality, higher education, transnational education, total quality 

management 

1. Đặt vấn đề 

Đảm bảo chất lượng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục. 

Trong liên kết đào tạo quốc tế, các cơ sở giáo dục cung cấp dịch vụ giáo dục ở một 
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quốc gia khác so với  quốc gia của sinh viên. Do đó, quá trình đảm bảo chất lượng 

trở nên phức tạp hơn vì môi trường học tập khác nhau như vậy. Theo kết quả của một 

nghiên cứu năm 2008, đến năm 2030, nhu cầu dự kiến của đào tạo quốc tế là 414 

triệu, so với 99 triệu vào năm 2008 (European Parliamentary Research Service, 2013). 

Do đó, các cơ sở giáo dục đại học đã và đang nỗ lực để thích ứng với các vấn đề đa 

dạng của giáo dục quốc tế, “tích hợp một khía cạnh quốc tế vào mục đích tổng thể, 

mục tiêu, chức năng và việc cung cấp giáo dục đại học” (Knight, 2007 như được trích 

dẫn trong Hou, 2014). Do nhu cầu ngày càng tăng của liên kết đào tạo quốc tế 

(Healey, 2013) và sự phát triển trong ngành giáo dục đại học toàn cầu, việc đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học, hệ thống giáo dục và môi trường học tập trở nên quan 

trọng trong quản lý giáo dục đại học hiện đại. Tuy nhiên, theo Hou (2014), “việc đảm 

bảo chất lượng giáo dục quốc tế đáp ứng cả tiêu chuẩn của quốc gia và quốc tế đã trở 

thành một thách thức ở nhiều quốc gia”. 

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích phân tích các quan điểm 

giáo dục trong quản lý chất lượng toàn diện và tổng hợp các tác động của nó đối với 

việc quản lý chất lượng giáo dục đại học trong liên kết đào tạo quốc tế. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Đào tạo quốc tế (Transnational education) 

Theo McBrayer (2011), đào tạo quốc tế đề cập đến tất cả các loại chương trình 

giáo dục đại học, các khóa học hoặc dịch vụ giáo dục (bao gồm cả giáo dục từ xa) 

trong đó người học sống ở một quốc gia khác với quốc gia tổ chức giảng dạy và cấp 

bằng. Các chương trình đó có thể thuộc về hệ thống giáo dục của một tiểu bang, khác 

với tiểu bang mà nó hoạt động, hoặc có thể hoạt động độc lập với bất kỳ hệ thống 

quốc gia nào. 

2.2. Tầm quan trọng của quản lý chất lượng trong đào tạo quốc tế 

McBurnie (2008) cho rằng sinh viên của chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

phải nhận được chất lượng đào tạo tương xứng với  danh tiếng của tổ chức chủ quản 

hoặc tổ chức áp dụng chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm đảm bảo rằng sinh 

viên của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế sẽ trở thành nguồn nhân lực có kỹ 

năng đóng góp cho nền kinh tế của đất nước.  
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Một ví dụ cho việc duy trì danh tiếng của nền giáo dục trên thị trường đào tạo 

quốc tế và hướng đến khai thác tốt hơn các cơ hội giáo dục  quốc tế có thể kể đến là 

giáo dục của Úc.  Các trường Đại học Úc chủ trương nỗ lực cung cấp các dịch vụ và 

cơ sở vật chất tương đương với một trường đại học đối tác hoặc môi trường học tập 

tại trường đối tác (Smith, 2010).  

Tuy nhiên, do sự khác biệt về cơ sở vật chất giữa các cơ sở giáo tổ chức giảng 

dạy chương trình liên kết quốc tế và các trường chủ quản của sinh viên quốc nên 

những lo ngại về các vấn đề học thuật và thương mại có thể dẫn đến tác động tiêu cực 

đến chất lượng của chương trình liên kết đào tạo quốc tế (McBurnie, 2008; Edwards 

và cộng sự, 2010). 

Nói chung, rất khó để sinh viên và các bên liên quan có thể hiểu và đo lường 

ngay được chất lượng giáo dục và kết quả đầu ra của chương trình so với các loại 

hàng hóa và dịch vụ khác. Đối với giáo dục, thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ giáo 

dục cụ thể, sinh viên và các bên liên quan chỉ có thể nhận được lợi ích và chất lượng 

bên trong và bên ngoài của chương trình giáo dục sau vài năm tham gia (Nix, 2009). 

Với đặc điểm chuyên biệt như vậy, việc quản lý chất lượng giáo dục trong liên kết 

đào tạo quốc tế là khá phức tạp. Nói chung, nếu chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng và hiệu quả thì sẽ mang đến giá trị nhất 

định cho tất cả các bên liên quan. 

Tuy nhiên, mối quan ngại hàng đầu là liệu các chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế sẽ làm phong phú thêm hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của tổ chức cung cấp 

chương trình liên kết đào tạo trên thị trường quốc tế (Edwards và cộng sự, 2010). 

2.3. Đào tạo quốc tế và chất lượng toàn diện  

Như được thảo luận ở các phần trên, quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục là hoạt 

động khó và phức tạp, đặc biệt là đối với liên kết đào tạo quốc tế. Nhìn chung, theo 

Nix (2009) rất khó để đánh giá và quản lý chất lượng của các chương trình liên kết 

đào tạo quốc tế mặc dù có một số thỏa thuận và quy định về kiểm soát chất lượng, do 

đó việc cấu trúc khung quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) cho 

các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là điều rất cần thiết.  

Để giải quyết vấn đề nêu trên, một số học giả đã cố gắng điều chỉnh các khái 
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niệm quản lý chất lượng toàn diện theo ngành khác nhau và các mô hình đa dạng để 

quản lý chất lượng trong giáo dục đại học như Ho và Wearn (1995), Sayeda và cộng 

sự (2010), Baraki and Van Kemenade (2013). Tuy nhiên, việc tích hợp các mô hình 

quản lý chất lượng toàn diện vào dịch vụ giáo dục còn rất hạn chế để duy trì đảm bảo 

chất lượng trong giáo dục (Mehta và cộng sự, 2014). Trong bài viết này, mô hình 

quản lý chất  lượng toàn diện (Total Quality Management) “stakeholder-focussed” 

do S.M. Riad Shams (2017) phỏng theo Miguel và Santiago (2010) sẽ được phân tích 

để xem xét liệu có bất kỳ sự ảnh hưởng nào của sự hợp tác, giao tiếp và tham gia vào 

thiết kế và việc thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) 

của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Kể từ đó, sự hợp tác, giao tiếp và tham 

gia của các bên liên quan được thừa nhận như một "yếu tố thúc đẩy đảm bảo chất 

lượng" trong giáo dục đại học (O’Mahony và Garavan 2012; Houston và Paewai, 

2013, Stalmeijer và cộng sự, 2014). 

Sơ đồ 1: Ảnh hưởng của định hướng các bên liên quan (stakeholder-focussed) 

đến quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) trong liên kết 

đào tạo quốc tế (Transnational Education) 

Nguồn: S.M. Riad Shams (2017) 

Các hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng toàn diện của các chương 

trình liên kết đào tạo đã được S.M. Riad Shams (2017) tóm tắt trong mô hình 

“stakeholder-focussed” với 6 (sáu) định hướng bao gồm hướng đến sinh viên, nhân 
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viên, đối tác, các tổ chức bên ngoài, mang lại giá trị cho xã hội và các giá trị đồng 

sáng tạo. Việc xây dựng khung đánh giá chất lượng toàn diện cho các chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho các trường đại học 

định hướng phát triển hội nhập quốc tế. 

Sự tham gia của sinh viên bao gồm cả hoạt động học tập và các hoạt động ngoài 

lớp (Krause và Coates, 2008; Tinto, 2010) là chỉ số quan trọng của chất lượng giáo 

dục đại học” (Clarke và cộng sự, 2013). Tương tự, sinh viên cũng tham gia vào tổ 

chức khác nhau để duy trì và đảm bảo chất lượng bên trong (Stalmeijer và cộng sự, 

2014). Do đó, sơ đồ 1 nhấn mạnh vào việc hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của sinh 

viên thông qua giao tiếp, hợp tác và tham gia hoạt động nhằm duy trì chất lượng toàn 

diện của  chương trình giáo dục. Ví dụ như việc tích hợp các chuẩn mực kinh doanh, 

giá trị, văn hóa địa phương, các ví dụ có liên quan của quốc gia chủ quản của chương 

trình liên kết đào tạo quốc tế trong tài liệu khóa học kinh doanh sẽ hữu ích cho sinh 

viên của chương trình liên kết đào tạo quốc tế để hiểu rõ hơn về các nguyên tắc cơ 

bản của khóa học thông qua các ví dụ thực tế tại quốc gia chủ quản của chương trình.  

Tương tự như vậy, việc hiểu hoặc định hướng đối với nhu cầu và kỳ vọng của 

nhân viên, xem xét các vấn đề đa văn hóa, niềm tin, ý tưởng, ấn tượng, cách diễn đạt 

và các quan điểm tương tự khác sẽ rất quan trọng đối với việc đào tạo nhân viên liên 

quốc gia và nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình liên kết quốc tế trong quản 

lý chất lượng toàn diện. 

Các quan hệ đối tác xuất hiện trọng tất cả các loại hình liên kết đào tạo quốc tế 

(British Council, 2013). Dựa trên tài liệu phát triển tổ chức trong lý thuyết đối tác, 

Healey (2015) quy định cấu trúc quan hệ đối tác của liên kết đào tạo quốc tế để nhận 

ra các nguồn rủi ro của danh tiếng. Cấu trúc này bao gồm các khía cạnh quan hệ đối 

tác khác nhau, chẳng hạn như 'quan hệ đối tác và thành phần liên kết đào tạo quốc tế', 

'quan hệ đối tác và cấu trúc liên kết đào tạo quốc tế', 'quan hệ đối tác và phạm vi liên 

kết đào tạo quốc tế’, 'quan hệ đối tác và chức năng liên kết đào tạo quốc tế', 'quan hệ 

đối tác và quá trình liên kết đào tạo quốc tế' và ' quan hệ đối tác và kết quả đầu ra của 

chương trình liên tế đào tạo quốc tế 'là những cân nhắc chiến lược quan trọng để hình 

thành quan hệ đối tác của liên kết đào tạo quốc tế dựa theo cách xem xét các yếu tố 
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rủi ro kinh doanh có thể bắt nguồn từ quan hệ đối tác. Tuy nhiên, những cân nhắc 

chiến lược quan trọng của mối quan hệ đối tác này không chỉ được nghiên cứu 

trong bối cảnh tổ chức đa dạng bên ngoài ngành giáo dục mà còn có thể áp dụng 

để xem xét các vấn đề chiến lược để hình thành chương trình liên kết đào tạo quốc 

tế (Healey, 2015). Do đó, các khía cạnh quan hệ đối tác như vậy được coi là công 

cụ để xác định các nguồn rủi ro về uy tín của đơn vị chủ quản của chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế; phát triển định hướng đối với các đối tác của chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế (ví dụ như bên nhượng quyền), và hiểu được dự đoán về 

giá trị của đối tác nhằm cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo 

hướng có lợi cho các bên tham gia. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng 

về uy tín của các bên. Do đó, góp nâng cao quản lý chất lượng tổng thể của các 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế.  

Như được mô tả trong Sơ đồ 1, một vấn đề quan trọng để duy trì quản lý chất 

lượng toàn diện trong triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là sự 

định hướng đối với các cơ quan bên ngoài. Tại Singapore, các nhà cung cấp giáo 

dục tư nhân, bao gồm các chương trình liên kết đào tạo quốc tế có một hiệp hội, 

được đặt tên là Hiệp hội Giáo dục Tư nhân Singapore (SAPE, 2013). Đây là một 

cơ quan bên ngoài cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Singapore để 

hỗ trợ các dịch vụ của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Nhiều cơ sở giáo 

dục tư nhân và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế có tư cách thành viên 

SAPE (Members list, 2013). Chính phủ Singapore có một chương trình đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học, có tên là EduTrust Certification Scheme (2009). 

Chương trình này bao gồm 1000 điều khoản và điều khoản phụ và là một khung 

đảm bảo chất lượng toàn diện cho tất cả các tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) ở 

Singapore, bao gồm cả các chương trình liên kết quốc tế. Dựa trên sự tuân thủ của 

các tổ chức giáo dục tư nhân đối với các điều khoản và điều khoản phụ của 

EduTrust, Chính phủ sẽ phân loại thực tế chất lượng của các tổ chức giáo dục tư 

nhân và nâng cao nhận thức giữa các bên liên quan đến giáo dục đại học, bao gồm 

cả sinh viên tương lai về  về thực tế chất lượng của mỗi tổ chức giáo dục (EduTrust 

Certification Status of PEIs, 2015). Tương tự, có các cơ quan đảm bảo chất lượng 

bên ngoài của chính phủ và phi chính phủ khác ở nhiều quốc gia và khu vực, chẳng 
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hạn như International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 

Education (2015), European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (2013), Regional Centre for Higher Education and Development 

(2012), EU-Asia Higher Education Platform (2010).  

Định hướng về xã hội và định hướng về đồng sáng tạo giá trị của các bên liên 

quan, như được minh họa trong Sơ đồ 1 có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện 

quản lý chất lượng toàn diện của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Trong 

nghiên cứu của mình, S.M. Riad Shams (2017) đã lấy Trường Đại học Curtin (Úc) 

như một minh chứng thành công trong việc nâng cao chất lượng chương trình liên kết 

đào tạo quốc tế của trường khi thông qua sự phối hợp của sinh viên với các công viên 

động vật hoang dã địa phương và phát triển năng lực quản lý cá sấu, cũng như nghiên 

cứu sinh thái của chính chúng. Việc nâng cao năng lực quản lý để cải thiện hiệu suất 

quản lý động vật hoang dã và củng cố sự xuất sắc trong nghiên cứu sinh thái của 

chương trình liên kết đào tạo của Trường Đại học Curtin không chỉ góp phần nâng 

cao chất lượng quản lý động vật hoang dã địa phương và nghiên cứu sinh thái của 

Curtin, mà còn đồng tạo ra giá trị cho các công viên động vật hoang dã ở Malaysia 

và Curtin chính nó thông qua sự phối hợp như vậy để đồng sáng tạo giá trị.  

Mối quan hệ và sự tham gia của các bên liên quan tạo ra cơ hội và đổi mới trong 

quản lý (Shams, 2015). Tương tự, sự tham gia tích cực của sinh viên trong quá trình 

học tập với tư cách là một thành phần chính của chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

sẽ là công cụ để nâng cao khả năng học tập của sinh viên. Việc học tập của sinh viên 

là một trong những hoạt động phổ biến nhất trong hoạt động của các chương trình 

liên kết đào tạo quốc. Một lần nữa, chất lượng của các phương pháp và cơ chế học 

tập sẽ có một vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thông tin: tác giả tìm kiếm và tổng hợp 

thông tin từ các bài nghiên cứu về quản lý chất lượng các chương trình liên kết đào 

tạo và mô hình quản lý chất lượng của các chương trình này. Qua đó, đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại 

Trường Đại học Ngoại thương. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Sự cần thiết của việc thống nhất cấu trúc khung quản lý chất lượng toàn 

diện cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

Quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục là hoạt động khó và phức tạp, đặc biệt là 

đối với liên kết đào tạo quốc tế. Nhìn chung, rất khó để đánh giá và quản lý chất lượng 

của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế mặc dù có một số thỏa thuận và quy 

định về kiểm soát chất lượng, do đó việc cấu trúc khung quản lý chất lượng toàn diện 

(Total Quality Management) cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là điều rất 

cần thiết. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng hiệu quả các khung quản lý chung trong 

việc quản lý chất lượng toàn diện cho các chương trình giáo dục nói chung và các 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế nói riêng. Có thể kể đến việc chính phủ 

Singapore đã áp dụng chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục EduTrust 

Certification Scheme (2009) với 1000 điều khoản và điều khoản phụ và là một khung 

đảm bảo chất lượng toàn diện cho tất cả các tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) ở 

Singapore, bao gồm cả các chương trình liên kết quốc tế. Tương tự, có các cơ quan 

đảm bảo chất lượng bên ngoài của chính phủ và phi chính phủ khác ở nhiều quốc gia 

và khu vực, chẳng hạn như International Network for Quality Assurance Agencies in 

Higher Education (2015), European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (2013), Regional Centre for Higher Education and Development (2012), 

EU-Asia Higher Education Platform (2010). Như ngầm hiểu từ ví dụ SAPE, định 

hướng của đào tạo quốc tế đối với các cơ quan bên ngoài như vậy sẽ là công cụ để 

duy trì đảm bảo chất lượng toàn diện của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.  

4.2. Một số đề xuất cho việc xây dựng khung quản lý chất lượng toàn diện cho 

các chương trình liên kết đào tạo quốc tê   

- Việc xây dựng khung đánh giá chất lượng toàn diện cho các chương trình liên 

kết đào tạo quốc tế là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và làm tiêu chuẩn so 

sánh, đối chiếu và đánh giá chất lượng toàn diện của chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế.  

- Các trường Đại học cần xác định rõ các tiêu chuẩn chọn đối tác thực hiện các 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm hiệu quả sự hợp tác và hạn chế thấp nhất 
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rủi ro ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. 

- Chương trình liên kết đào tạo quốc tế cần thiết kế theo định hướng mang lại 

lợi ích không chỉ cho sinh viên mà cần hướng đến tạo ra các giá trị tích cực và sáng 

tạo cho xã hội. 

- Nội dung chương trình học cần được thiết kế theo các hoạt động hữu ích để 

tạo ra tinh thần học tập tương tác hợp tác trong lớp học, dẫn đến những lợi ích lớn 

hơn. Kể từ đó, sinh viên phát triển các nghiên cứu điển hình của riêng mình, chia sẻ 

ý tưởng và biết các vấn đề thời sự và các cuộc tranh luận từ các khía cạnh khác nhau. 

Sinh viên sẽ học hỏi lẫn nhau và tiếp nhận nhiều khía cạnh quan điểm khác.  

5. Kết luận 

Quản lý chất lượng toàn diện các chương trình liên kết đào tạo là quá trình phức 

tạp và khó kiểm soát bởi đặc thù riêng biệt của các chương trình này. Việc thiết kế 

khung quản lý chất lượng toàn diện cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là 

điều hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng của các chương trình và mang lại lợi 

ích cho các bên liên quan. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỐN TỪ TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI CHO 

SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

STRATEGIES FOR STUDENTS’ BUSINESS ENGLISH VOCABULARIES 

IMPROVEMENT: A CASE STUDY FOR TRANSNATIONAL EDUCATION 

PROGRAM AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY CAMPUS 

ThS Nguyễn Ngọc Trân – Ban QLKH-HTQT 

ThS Đặng Thị Mỹ Dung – Bộ môn Tiếng Anh 

 

TÓM TẮT 

Từ vựng được xem là một trong những thành phần quan trọng nhất trong việc 

học ngoại ngữ và có thể là rào cản lớn nhất đối với nhiều người học ngoại ngữ. Mặc 

dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về việc dạy từ vựng, nhưng rất ít trong số đó 

tập trung vào việc dạy từ vựng tiếng Anh thương mại cho sinh viên. Mục đích của 

nghiên cứu là khảo sát những khó khăn chính trong học từ vựng tiếng anh thương mại 

của sinh viên Đại học Ngoại thương - Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Có 98 sinh viên 

hiện đang theo học các lớp tiếng Anh của chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại 

trường đồng ý tham gia bài nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập từ bảng câu hỏi cho 

sinh viên được phân tích về tần suất, tỷ lệ phần trăm. Nghiên cứu đã tìm ra sinh viên 

gặp khó khăn trong việc học từ vựng tiếng Anh thương mại bao gồm khó khăn từ 

phía người học và từ phía người dạy. Cuối cùng, dựa trên kết quả tìm được từ bài 

nghiên cứu, một số gợi ý đã được đưa ra nhằm giải quyết những khó khăn gặp phải 

trong việc dạy và học tiếng Anh thương mại tại trường.  

Từ khóa: Từ vựng, khó khăn, tiếng Anh thương mại, sinh viên chương trình 

liên kết quốc tế, giải pháp đề xuất 

Abstract 

Vocabulary is admitted to be one of the most important components in learning 

a foreign language and may possibly be the greatest barrier to many foreign language 
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learners. Although many studies have been made on teaching vocabulary, very few 

of them concentrated on teaching business English vocabulary to students. The aim 

of the study was to explore students’ major difficulties in learning business English 

vocabulary. The participants of the study included 98 students in charge of English 

classes at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus. The data collected 

from the questionnaires to students were analyzed in terms of frequency, percentages 

and mean scores. The study found out students’major difficulties in learning business 

English vocabulary. The difficulties can be arising for learners and teachers. Finally, 

some suggestions were offered in the light of the findings identified in the study.  

Keywords: Vocabulary, difficulties, business English, students of transnational 

education program, strategies 

1. Đặt vấn đề 

Số liệu thống kê từ nghiên cứu trước đây liên quan đến nhu cầu làm giàu từ 

vựng cũng chỉ ra vai trò quan trọng của từ vựng trong việc học ngoại ngữ. McCarthy 

(1992) đã chỉ ra rằng từ vựng được coi là thành phần duy nhất và lớn nhất của bất kỳ 

khóa học ngôn ngữ nào (p.iii). Schmitt (2008) khẳng định sẽ không thể thành thạo 

ngoại ngữ nếu người học không học từ vựng.  

Mặc dù từ vựng đóng vai trò quan trọng trong quá trình học ngôn ngữ, kết quả 

từ các nghiên cứu trước đây đã chứng minh người học đã bỏ qua từ vựng trong quá 

trình dạy và học ngôn ngữ. Theo Celce-Murcia (2001), từ vựng của người Hồi giáo 

không phải lúc nào cũng được công nhận là ưu tiên trong giảng dạy ngôn ngữ, 

(tr.285). Quan điểm này hoàn toàn được ủng hộ bởi Richards & Renandya (2002) và 

Hedge (2008), như được trích dẫn trong Amiryousefi & Dastjerdi (2010), xác nhận 

rằng từ vựng của nhóm thường được ưu tiên rất ít và chỉ nhận được sự chú ý ngẫu 

nhiên trong sách giáo khoa và chương trình ngôn ngữ. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra những khó khăn chính trong việc 

học từ vựng tiếng Anh thương mại của sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương – 

Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở của những khó khăn lớn có thể được 

tìm thấy, một số giải pháp được đề xuất để giúp dạy từ vựng cho sinh viên hiệu quả 

hơn.  
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2. Khung lý thuyết 

a. Khái niệm từ vựng 

Theo từ điển Oxford Advanced Learners, ‘từ vựng được định nghĩa là tất cả các 

từ mà một người biết hoặc sử dụng; như tất cả các từ trong một ngôn ngữ cụ thể. Một 

mục từ vựng mới có thể là một từ đơn hoặc nhiều hơn một từ đơn lẻ, chẳng hạn như 

từ ghép của hai hoặc ba từ”. Diamond & Gutlohn (2006, trích dẫn trong Mokhtar và 

cộng sự) hoàn toàn đồng ý rằng ‘từ vựng là kiến thức về từ và nghĩa của từ. Pyles & 

Algae (1970, trong Võ Mai Đỗ Quyên, 2008) cũng nói thêm rằng từ vựng của những 

từ có nghĩa là âm thanh và ý nghĩa liên kết với nhau để cho phép chúng ta giao tiếp 

với nhau và đó là những từ mà chúng ta ghép lại câu, đoạn hội thoại và diễn ngôn của 

tất cả các loại khác nhau (tr.1).  

Có thể kết luận rằng mặc dù từ vựng được định nghĩa theo nhiều cách khác 

nhau, trọng tâm của nó là tất cả các từ được dạy bằng tiếng nước ngoài có thể là một 

từ đơn hoặc nhiều hơn một từ. Nó ngụ ý rằng việc dạy một mục từ vựng mới có thể 

liên quan chặt chẽ đến việc dạy các khía cạnh khác nhau của một từ hoặc nhiều hơn 

một từ. 

b. Các khía cạnh của kiến thức từ vựng 

Theo Nation (2001), có ba khía cạnh chính của kiến thức từ vựng được nêu 

trong bảng sau. 

Bảng 1:  Các khía cạnh của kiến thức từ vựng 

F
o

rm
 

Spoken 
R What does the word sound like? 

P How is the word pronounced? 

Written 
R What does the word look like? 

P How is the word written and spelled? 

Word 

parts 

R What parts are recognizable in this word? 

P What word parts needed to express the meaning? 

M
ea

n
in

g
 Form and 

meaning 

R What meaning does this word form signal? 

P What word form can be used to express this meaning? 
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Concept 

and referents 

R What is included in the concept? 

P What items can the concept refer to? 

Associatio

ns 

R What other words does this make us think of? 

P What other words could we use instead of this one? 

U
se

 

Grammati

cal functions 

R In what patterns does the word occur? 

P In what patterns must we use this word? 

Collocatio

ns 

R What words or types of words occur with this one? 

P What words or types of words must we use with this 

one?  

Constraint

s on use 

(register, 

frequency, etc.) 

R 

 

Where, when, and how often would we expect to 

meet this word? 

P Where, when, and how often can we use this word? 

R = receptive knowledge, P= productive knowledge 

 (Nguồn: trích theo Nation 2001, tr.27) 

Tóm lại, các khía cạnh của kiến thức từ vựng đặc biệt quan trọng và không thể 

thiếu trong quá trình dạy từ vựng. Được biết, những người học ngoại ngữ phụ thuộc 

rất nhiều vào kiến thức từ vựng và việc thiếu kiến thức từ vựng là trở ngại lớn nhất 

mà người học ngoại ngữ cần phải vượt qua được (Yang & Dai, 2011).  

c. Các khía cạnh giảng dạy từ vựng 

Kiến thức từ vựng bao gồm ba khía cạnh quan trọng được xác định trong Bảng 

1. Theo nghiên cứu của Schmitt (2008), ngoài số lượng từ vựng lớn, người học cũng 

phải biết rất nhiều về từng mục để sử dụng nó tốt (tr.333). Schmitt cũng cho biết thêm 

rằng hình thức và ý nghĩa là những khía cạnh quan trọng nhất đối với người học ngoại 

ngữ, trong khi khía cạnh sử dụng dường như được bối cảnh hóa hơn thì khó dạy hơn 

nhiều.  

Về hình thức, Nation nhấn mạnh tầm quan trọng của phát âm, chính tả và các 

từ loại. Nhiều người mới bắt đầu cảm thấy vô cùng khó khăn khi phát âm một từ mới 
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một cách chính xác vào lần đầu tiên, đặc biệt là đối với các từ dài và phức tạp. Nhưng 

nếu các từ không được phát âm chính xác, thực sự rất khó để người học tự hiểu và hiểu 

những gì người bản ngữ nói. Theo tác giả Nation (2001), việc biết một từ có thể liên 

quan đến việc biết nó được tạo thành từ các phụ tố và gốc từ có thể từ các từ khác. Điều 

quan trọng là cung cấp cho người học ngoại ngữ kiến thức về các tiền tố và hậu tố được 

thêm hoặc giảm đi để thay đổi nghĩa của từ.  

Ngoài khía cạnh hình thức, ý nghĩa từ cũng giúp người học thể hiện suy nghĩ của 

họ một cách dễ dàng và tăng cường sự hiểu biết của họ trong ngôn ngữ mục tiêu. Kiến 

thức về nghĩa của từ bao gồm ba phần: hình thức và ý nghĩa, khái niệm và tham chiếu, 

và sự kết hợp từ. Liên hệ giữa một từ tiếng nước ngoài và bản dịch của nó trong ngôn 

ngữ bản địa được cho là quan trọng nhất. Kết nối nghĩa của hình thức giúp người học 

ngoại ngữ có thể lấy lại nghĩa khi nhìn hoặc nghe dạng từ hoặc lấy mẫu từ khi muốn diễn 

đạt nghĩa của từ (Nation, 2001, tr.47). Bên cạnh đó, các khái niệm và tham chiếu được 

thể hiện rõ ràng trong Schmitt và McCarthy (2000) có nghĩa là bao gồm tham chiếu (bao 

gồm tính đa nghĩa của nghĩa và mở rộng nghĩa bóng), tình cảm (ý nghĩa của từ) và tính 

ứng dụng (tính phù hợp của từ này trong một tình huống cụ thể), (tr.141). Cuối cùng, sự 

kết hợp từ được định nghĩa trong Schmitt & McCarthy là mối quan hệ từ vựng của từ 

với các từ khác như từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và ẩn dụ (tr.141).  

So với khía cạnh ý nghĩa, kiến thức về sử dụng từ ngữ được quan tâm sâu sắc về 

việc dạy các chức năng ngữ pháp, sự hợp tác và các ràng buộc về việc sử dụng cho người 

học ngoại ngữ. Theo Nation, ‘để sử dụng một từ cần phải biết từ loại của từ là gì và chức 

năng ngữ pháp nào có thể sử dụng phù hợp. Hơn nữa, việc chỉ rõ hình thức bất quy tắc 

và các hình thức thông thường phổ biến cho người học văn phạm cũng đóng vai trò quan 

trọng (Võ Mai Đỗ Quyên, 2008, tr.9). Ví dụ, nếu từ sleep được dạy, giáo viên có thể đưa 

ra hình thức quá khứ của nó như: sleep/slept. Ngoài các chức năng ngữ pháp, sắp xếp 

thứ tự cũng quan trọng. Nation chỉ ra rằng, việc biết một từ liên quan đến việc biết những 

từ nào xuất hiện chung với từ này (tr.56). Như đã nêu trên, việc sử dụng từ dạy học được 

dựa trên tập hợp các bối cảnh trong đó từ có thể xuất hiện. 

Tóm lại, có thể kết luận rằng việc dạy từ vựng phải tập trung vào các khía cạnh 

quan trọng của kiến thức từ sẽ trang bị cho người học kiến thức về hình thức, ý nghĩa và 
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cách sử dụng các từ đang học.  

d. Khó khăn trong việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh 

- Khó khăn từ phía người học trưởng thành 

Như đã nêu ở trên, một trong các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy là yếu 

tố người học. Visnja (2008) đồng quan điểm với Nguyễn Thị Như Quỳnh (2007) khi cho 

rằng người học sẽ không nắm được rõ nghĩa của từ nếu không dịch sang tiếng mẹ đẻ. 

Nói một cách khác, người học trưởng thành luôn có khuynh hướng phụ thuộc vào tiếng 

mẹ đẻ trong quá trình học ngôn ngữ mới. 

Ngoài ra, sự lo lắng của người học trưởng thành cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc 

giảng dạy từ vựng. Theo Ellis (1996), người học thường xuyên thấy lo lắng khi học một 

ngoại ngữ và giao tiếp bằng ngoại ngữ đó. Theo Suwantarathip & Wichadee (2010), sự 

lo lắng khi giao tiếp với người khác bằng ngôn ngữ nước ngoài sẽ tạo ra cảm giác không 

thích và thiếu sự nhiệt huyết trong quá trình học.  

Sự hạn chế về sự tiếp xúc với ngôn ngữ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc học từ 

vựng tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu của các tác giả Blachowicz, Fisher, Ogle & Watts 

(2006) đã khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp xúc nhiều lần và nguồn thông tin đa 

dạng trong việc phát triển vốn từ vựng nói chung. Ví dụ, khi giáo viên chọn từ trong văn 

bản để giảng dạy, giáo viên nên làm nổi bật từ vựng trước khi đọc, hỏi người học sau khi 

đọc hoặc thảo luận về việc đọc và sau đó thu hút người học bằng các hoạt động tiếp theo, 

với các từ để đảm bảo lặp lại tiếp xúc từ vựng trong văn bản. 

Ngoài các yếu tố được nêu ở trên, động lực của người học cũng có ảnh hưởng đáng 

kể trong việc dạy từ vựng của ngoại ngữ và được coi là lý do chính cho sự thành công 

và thất bại của người học ngôn ngữ (Bassiri, 2011). 

Cuối cùng, tính cách của người học cũng được coi là quan trọng và đóng vai trò 

chính trong việc học ngôn ngữ thành công hay thất bại (Hicks, 2008, tr.54). Có nhiều 

tính cách nhưng về mặt học ngôn ngữ chỉ có hai loại tính cách cơ bản, hướng nội và 

hướng ngoại. Theo nghiên cứu của Alavinia & Sameei (2012), người hướng ngoại có 

đặc điểm là thích giao lưu và thích hoạt động náo nhiệt, trong khi người hướng nội được 

xem là người trầm tính, kín đáo và trầm ngâm hơn. 



225 

 

- Khó khăn từ phía các khía cạnh của từ vựng 

Các khía cạnh của kiến thức được xem là một trong những phần khó nhất đối với 

đại đa số người học tiếng Anh, đặc biệt là người học trưởng thành ở trình độ sơ cấp. Việc 

thiếu kiến thức từ vựng đã được xem là trở ngại lớn nhất cho những người học ngoại ngữ 

(Yang & Dai, 2011). Đối với khía cạnh của hình thức từ, tất cả những người học ngoại 

ngữ phải phát âm chính xác các mục từ vựng mới, đặc biệt cho các từ dài và phức tạp, 

và học chính tả từ cũng như các phần từ bao gồm tiền tố, gốc từ và hậu tố. Về nghĩa của 

từ, khó khăn phổ biến nhất đối với hầu hết những người học trưởng thành có trình độ sơ 

cấp là việc học các quan hệ từ vựng của một từ mới (ví dụ từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, 

v.v.) và tìm hiểu nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh cụ thể. Khía cạnh sử dụng từ đòi hỏi 

người học nghiên cứu các chức năng ngữ pháp của từ và sử dụng từ mới trong tập hợp 

ngữ cảnh trong đó từ có thể xuất hiện. 

- Khó khăn từ phía người dạy 

Ngoài những khó khăn đến từ phía người học, vai trò của người dạy cũng rất quan 

trọng bởi vì người dạy cung cấp mối liên hệ quan trọng giữa con người với nội dung và 

môi trường với người học (Heimlich & Norland, 1994, tr.109, được trích dẫn trong 

Rahimi & Asadollahi, 2012). Người dạy cũng là những người có thể trình bày các hoạt 

động và làm việc với người học trong quá trình hoàn thành hoạt động đó (Burden, 1997, 

tr.133, như được trích dẫn trong Zhao, 2012). Điều đó chứng tỏ rằng người dạy đóng 

một phần rất quan trọng và đóng góp đáng kể cho sự thành công hay thất bại của người 

học ngôn ngữ. Đây có thể là lý do tại sao những khó khăn trong việc dạy từ vựng cho 

người học có trình độ sơ cấp có thể bắt nguồn từ phía người dạy, đặc biệt là từ các chiến 

lược giảng dạy và phương pháp tiếp cận từ vựng. 

- Khó khăn từ phía cơ sở vật chất 

Theo nghiên cứu của Conway (2000), được trích dẫn trong Hills & Epps (2010), 

môi trường lớp học bao gồm công nghệ lớp học và thiết kế vật lý của lớp học (ví dụ, ánh 

sáng trong lớp học, nhiệt độ, tiện nghi bàn, độ ồn và sắp xếp chỗ ngồi, v.v.). Sự bố trí 

đóng vai trò quan trọng, có thể thúc đẩy hoặc làm nản lòng nhiều người trong môi trường 

đó (Lackney, 1999, như được trích dẫn trong Lei, 2010). Earthman & Lemasters (2009) 

cũng xác nhận rằng người dạy trong các lớp học không đạt yêu cầu về cơ sở vật chất 

thường bị thất vọng và bỏ bê việc giảng dạy. Điều đó có nghĩa là cơ sở vật chất (cụ thể 
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là công nghệ lớp học và thiết kế vật lý của lớp học) có thể ảnh hưởng một phần đến việc 

dạy ngoại ngữ nói chung và dạy từ vựng nói riêng. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Bài nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II Thành phố 

Hồ Chí Minh và tập trung vào đối tượng là sinh viên năm nhất không chuyên ngành tiếng 

Anh và có trình độ tiếng Anh sơ cấp đang theo học tại trường. Đối tượng nghiên cứu là 

98 sinh viên hiện đang theo học các lớp học tiếng Anh của chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương - Cơ thành phố Hồ Chí Minh. 

b. Công cụ nghiên cứu 

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để 

tìm hiểu, phân tích, tổng hợp, thống kê, mô tả trên nền dữ liệu thu được. Do đó, bảng hỏi 

được chọn làm công cụ nghiên cứu nhằm thu thập kết quả trả lời câu hỏi nghiên cứu. 

Bảng hỏi gồm có 54 câu hỏi yes/no với thiết kế câu trả lời theo 5-point Likert scale với 

5 (năm) phương án trả lời (Hoàn toàn đồng ý, Đồng ý, Trung lập, Không đồng ý, Hoàn 

toàn không đồng ý). Các câu hỏi xoay quanh các khó khăn sinh viên gặp phải khi học từ 

vựng và được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 2: Nội dung bảng hỏi 

Nội dung Số lượng câu hỏi 

Phần 

I 
Demographic information 3(1.11.3) 

Phần 

II 

Phần A 

(Khó khăn 

từ phía 

người học) 

Khó khăn của người học trong việc học từ 

vựng  
12 (a1a12)  

Mức độ khó khăn người học đối mặt 12 (a13a24) 

 Phần B 

(Khó khăn 

từ phía 

người dạy) 

Từ phương pháp tiếp cận từ vựng của người 

dạy 
5 (b1b5) 

Từ chiến lược trình bày từ vựng của người 

dạy  
10 (b6b15) 

Từ chiến lược ôn tập từ vựng của người dạy 9 (b16b24) 

Phần C 
Những khó khăn khác của người học trong 

quá trình học từ vựng  
2 (c1c2) 

Phần D Khuyến nghị của nguời học 1 (section D) 

Tổng cộng 54 



227 

 

4. Kết quả nghiên cứu 

a. Khó khăn từ phía người học 

Kết quả thu được cho thấy có nhiều khó khăn xuất phát từ phía người học trong 

quá trình học từ vựng tiếng Anh thương mại. Phản hồi Có cao hơn nhiều so với các 

cột phản hồi Không. Điều đó chứng tỏ rằng hầu hết những người tham gia gặp khó 

khăn trong việc học từ vựng tiếng Anh thương mại.  

Tỷ lệ lớn nhất là những người gặp phải lo lắng trong giao tiếp tiếng Anh 

(94,4%). Số lượng người học không thể nhớ từ mới chiếm 88,9% và có thói quen 

dịch từ sang tiếng Việt trước khi học thuộc lòng thấp hơn (66,7%). Có 83,3% số người 

tham gia khảo sát cho biết không có hứng thú học tiếng Anh. Hơn nữa, trong số tất 

cả những người được khảo sát, 72,2% tiết lộ rằng họ thiếu tiếp xúc với từ vựng tiếng 

Anh thương mại thường xuyên trong khi 44,4% cảm thấy nhàm chán với các từ chức 

năng ngữ pháp của từ loại.  

Tóm lại, kết quả đã chứng minh sự tồn tại của sự e ngại giao tiếp tiếng Anh, 

không có khả năng nhớ lại các từ mới và học vẹt tương đương tiếng Việt giữa những 

người học có trình độ sơ cấp tại Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

b. Khó khăn từ phía người dạy 

Kết quả thu được từ bảng hỏi cho thấy, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc 

học từ vựng tiếng Anh thương mại xuất phát từ phía giảng viên bao gồm phương pháp 

tiếp cận từ vựng, chiến lược giảng dạy và một số khó khăn khác. 

Xét về khía cạnh phương pháp tiếp cận từ vựng, có khoảng 62,8% số sinh viên 

được hỏi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của họ đối với việc dạy từ vựng thông qua một 

danh sách các từ và tương đương tiếng mẹ đẻ của họ bởi vì hầu hết người học có thể 

cảm thấy rất mệt mỏi khi ghi nhớ tất cả các nghĩa của từ mới đó trong từ điển. Bên 

cạnh đó, 59,7% mẫu không quen với việc dạy ý nghĩa bằng cách tích hợp kiến thức 

mới với kiến thức trước đó của họ. Gần một nửa số người được hỏi (49,7%) thích học 

một số tiền tố và hậu tố phổ biến, và học các ý nghĩa từ bối cảnh (46%).  

Xét về chiến lược giảng dạy từ vựng, kết quả khảo sát cho thấy sinh viên gặp 

nhiều khó khăn trong việc học từ vựng do chiến lược dạy của giảng viên. Những trở 
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ngại lớn nhất là về cách các giáo viên hướng dẫn phiên âm từ, trọng âm của từ và 

chính tả từ (cả hai đều ở mức 70,5%). Trong khi đó, lặp lại bằng miệng có thể là một 

trong những cách thích hợp nhất trong số những người học có trình độ sơ cấp (43,6%). 

Gần một nửa số sinh viên được hỏi bày tỏ sự quan tâm đến việc học từ vựng thông 

qua tình huống và ngữ cảnh thực tế (40,9%) hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động từ 

vựng (44,3%). 

Ngoài những khó khăn lớn từ giáo viên, cách tiếp cận từ vựng và chiến lược 

giảng dạy đã thảo luận ở trên, dữ liệu thu được từ bảng câu hỏi cho người học (mục 

câu hỏi c1) cũng bày tỏ ý kiến của người học về những khó khăn có thể có từ người 

dạy của họ. Dữ liệu được phân tích cho thấy hơn một nửa số người được hỏi (50,9%) 

đã cảm thấy nhàm chán với các phương pháp giảng dạy truyền thống được sử dụng 

nhiều lần trong lớp. Các phương pháp như vậy không được hỗ trợ bởi nhiều người 

học tham gia khảo sát này. Một vấn đề khác là cách phát âm của người dạy khác nhau 

khiến người học bối rối rất nhiều (18,5%). Một số người được hỏi phàn nàn về việc 

người dạy không tạo điều kiện cho người học xem lại các từ đã học nhiều lần (23,1%) 

và không tạo thêm cơ hội để thực hành từ vựng (13,9%). 

Kết luận 

 Dựa trên kết quả nghiên cứu đã phân tích ở trên, sinh viên gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình học từ vựng tiếng Anh thương mại. Trên cơ sở đó, một số hướng giải 

quyết sẽ được nêu ra nhằm giải quyết khó khăn để từ đó góp phần nâng cao hiệu quả 

học tiếng Anh thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 Đối với người dạy, cần tạo ra động lực và hứng thú học tập cho sinh viên. Giảng 

viên có thể phát triển các hoạt động và dự án khác nhau để tạo thêm cơ hội cho người 

học tăng khả năng tương tác với ngôn ngữ đích thông qua đa phương tiện như email, 

đài phát thanh, chương trình truyền hình vệ tinh tiếng Anh, phim, bài hát hoặc người 

nói ngôn ngữ đích. Ngoài ra, người dạy cần tiếp cận những người học có tính hướng 

nội thường xuyên hơn để được tư vấn và xây dựng mối quan hệ tốt với họ để làm cho 

họ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Trong khi đó, người dạy nên thường xuyên 

khen ngợi và khuyến khích những người học đó tham gia vào các hoạt động trong lớp 
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và thảo luận nhóm. Hỗ trợ cụ thể nên được cung cấp khi họ gặp khó khăn. Khi hướng 

dẫn từ vựng  cần nên tập trung vào cả thông tin xác định và ngữ cảnh về nghĩa của 

từ. Đối với thông tin xác định, người dạy có thể cung cấp từ vựng  tương đương ở 

tiếng mẹ đẻ của người học của từ cùng với các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Thông tin 

theo ngữ cảnh có thể bao gồm bối cảnh (tình huống trong đó diễn ngôn được tạo ra) 

và văn bản tương ứng (văn bản thực tế liên quan đến từ vựng). 

 Đối với người học, nên có cơ hội thực hành tiếng Anh càng nhiều càng tốt. 

Ngừoi học nên làm việc theo nhóm và thực hành tiếng Anh thường xuyên với các 

thành viên trong nhóm bên ngoài lớp học. Hơn nữa, việc tăng khả năng tiếp xúc với 

tiếng Anh hàng ngày cũng rất hiệu quả thông qua một số yếu tố như âm nhạc, lời bài 

hát, Internet, tin tức phát thanh, báo, tạp chí, truyền hình, đọc truyện, v.v. Trên hết, 

trước khi ghi nhớ, người học phải đảm bảo rằng họ có thể phát âm các từ một cách 

chính xác. Bằng cách đó, người ta có thể tin rằng người học có thể loại bỏ nỗi sợ học 

tiếng Anh như một ngôn ngữ khó khăn từng ngày. Nói chung, không ai (kể cả giáo 

viên của họ) có thể giúp họ tiến bộ mà không cần nỗ lực riêng. 
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TÓM TẮT 

Hợp tác quốc tế trong giáo dục là một xu thế tất yếu của giáo dục đại học hiện 

đại. Chủ trương đa dạng hóa hoạt động hợp tác quốc tế đã được Trường Đại học 

Ngoại thương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thu hút 

sinh viên quốc tế đến tham gia học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngọai thương là 

một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình hợp tác quốc tế. Mặc dù mới 

triển khai chương trình thu hút sinh viên đến học tập tại Cơ sở II nhưng bước đầu 

cũng đã đạt được những kết quả đáng kể góp phần nâng cao tính quốc tế về chất lượng 

đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, hoat động này vẫn chưa phát triển xứng tầm với 

những nguồn lực hiện có của Nhà trường. Trong nội dung bài viết này nhóm tác giả 

đã dựa trên những cơ sở lý thuyết và phân tích những yếu tố điểm yếu, điểm mạnh 

cũng như những cơ hội, thách thức và đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc 

thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại 

TP. Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: sinh viên quốc tế, thu hút sinh viên quốc tế, giải pháp 

Abstract 

International cooperation in education is an inevitable trend of modern higher 

education. The policy of diversifying international cooperation’s activities has been 

implemented by Foreign Trade University under the direction of the Ministry of 



233 

 

Education and Training. Attracting international students to study at Foreign Trade 

University Ho Chi Minh Campus is one of the core activities in the international 

cooperation program. Although the program has just started to attract students to 

study at Ho Chi Minh Campus, it has initially achieved remarkable results, 

contributing to improving the internationality of the training quality of the University. 

However, this activity has not yet been developed to match the current resources of 

the University. In the content of this article, the authors have based on theories and 

analyzed the weaknesses, strengths as well as opportunities, challenges, and proposed 

solutions to promote attracting international students to study at the Foreign Trade 

University Ho Chi Minh Campus. 

Keywords: international students, atttracting international students, Solutions  

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, khi xu thế hội nhập quốc tế ngày càng trở nên mạnh mẽ đã đòi hỏi 

ngành Giáo dục và Đào tạo phải nhanh chóng hội nhập, tiếp thu có chọn lọc những 

thành tựu trong giáo dục của các nước tiên tiến. Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra 

chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” nhằm khai thác tối đa các nguồn 

lực bên ngoài để phục vụ phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập, 

tự chủ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới [18]. Nghị quyết số 

29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xem hội nhập quốc tế là một trong 09 

nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Luật Giáo dục 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành và Nghị định 

86/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục với các quy định hợp lý, đã mở ra nhiều cơ hội thu hút các trường đại học quốc 

tế tham gia liên kết với các trường đại học của Việt Nam [20].  

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã khẳng định: “Những 

năm qua, các hoạt động ngoại giao và hội nhập quốc tế của nước ta, trong đó có hợp 

tác quốc tế về giáo dục và đào tạo đã được tích cực triển khai, góp phần quan trọng 

vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ý thức được tầm quan trọng của hội 

nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục đã xác định đây là một trong 

những nhiệm vụ chủ yếu mà ngành sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới” [21]. 
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Bộ GD-ĐT đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị để kết nối hợp tác giữa các chuyên 

gia giáo dục, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm 

và thúc đẩy hợp tác và đầu tư, nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo. 

Có thể thấy rằng Hợp tác quốc tế là một xu thế tất yếu mang tính sống còn mà 

các trường đang triển khai. Một trong những hoạt động quan trọng của mảng công 

tác trong Hợp tác quốc tế là hình thức thu hút sinh viên quốc tế đến học tập trao đổi 

tại các trường ở Việt Nam. Hợp tác quốc tế mà cụ thể là thu hút sinh viên quốc tế đến 

học tập là một trong số các tiêu chuẩn xếp hạng các trường đại học của các bảng xếp 

hạng các trường đại học hàng đầu thế giới hiện nay. Hơn nữa, thị trường giáo dục là 

một thị trường cạnh tranh như hiện nay, hợp tác quốc tế là hoạt động cần thiết để giúp 

các trường đại học tại Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, nâng cao vị 

thế của mình  

Thu hút sinh viên quốc tế giúp thực hiện chủ trương đa dạng hóa hoạt động hợp 

tác quốc tế của Nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo mang tính quốc tế trong giáo 

dục đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương. Bên cạnh những chương trình liên 

kết đào tạo với các Tổ chức giáo dục, các trường Đại học uy tín trên Thế giới, thì Cơ 

sở II cũng đã và đang tập trung đẩy mạnh thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Cơ 

sở II trường Đại học Ngoại thương. Đây được đánh giá là một trong những bước đột 

phá nâng cao chất lượng đào tạo, giúp Cơ sở II có cơ hội tốt để cọ xát, học hỏi, cạnh 

tranh và có động lực phát triển theo hướng tiến bộ hơn, định hướng sự phát triển của 

mình theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và 

trên thế giới. 

2. Mục đích của đề tài 

Trong giới hạn bài viết này nhóm tác giả dựa trên cơ sở lý luận và các hoạt động 

thực tiễn về hoạt động hợp tác thu hút sinh viên quốc tế và tập trung phân tích trên 

các khía cạnh nguồn lực hiện có của Cơ sở II, các ưu thế cạnh tranh nhằm đưa ra các 

chiến lược phù hợp để nhằm mục đích thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Cơ sở 

II Trường Đại học Ngoại thương. Việc thực hiện các chương trình thu hút sinh viên 

quốc tế đến học tập tại Cơ sở II sẽ giúp Cơ sở II thiết lập được nhiều hình thức hợp 
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tác đa dạng, phong phú với các chương trình, dự án hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên 

cứu khoa học, hợp tác song phương và đa phương; thu hút sinh viên quốc tế giúp cho 

việc định hướng sự phát triển của Cơ sở II  theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo 

dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó còn mang lại nhiều 

lợi ích thiết thực đối với sự phát triển của Cơ sở II Trường đại học Ngoại thương 

(FTU2) nói riêng và nâng cao vị thế của Trường Đại học Ngoại thương nói chung 

(FTU). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu, từ đó rút ra những nhận 

xét, đánh giá tình hình hợp tác quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, 

những ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ 

sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp để tiếp tục phát huy lợi thế cũng như khắc 

phục những hạn chế tồn tại của hoạt động thu hút sinh viên quốc tế của trường trong 

giai đoạn 2016 – 2020. 

4. Cơ sở lý luận về thu hút sinh viên quốc tế 

Hợp tác quốc tế của trường đại học có thể hiểu là những hoạt động có sự kết 

hợp giữa cá nhân, tập thể của một trường đại học với cá nhân, tổ chức nước ngoài 

nhằm thực hiện những nội dung mà hai bên thỏa thuận. Tầm quan trọng của hợp tác 

quốc tế đối với trường đại học thể hiện qua sự cần thiết và vai trò của hợp tác quốc tế 

đối với sự phát triển của các trường đại học tại Việt Nam. Sự cần thiết của hợp tác 

quốc tế đối với sự phát triển các trường đại học tại Việt Nam xuất phát từ ba vấn đề 

chính: mở cửa trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam, thị trường giáo dục đại học hiện 

nay là một thị trường cạnh tranh và tiêu chuẩn xếp hạng các trường đại học trên thế 

giới hiện nay.  

Hơn nữa,  để có nguồn nhân lực chất lượng cao, các quốc gia cần thu hút những 

người di cư có tay nghề cao ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Một cách để 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là thu hút và giữ chân sinh viên quốc tế. Thực 

tế cho thấy rằng những lo ngại về tình trạng chảy máu chất xám - tức là sự di cư của 

những người lao động có trình độ cao - đã bị thổi phồng quá mức và việc di cư của 

sinh viên có thể ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở cả các nước gửi và 
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nhận. Tuy nhiên, bản thân những người di cư – những sinh viên quốc tế lại gặt hái 

phần lớn lợi nhuận, thông qua việc có thu nhập cao hơn, trải nghiệm được nhiều nên 

văn hóa hơn. Vì vậy, thu hút sinh viên quốc tế có thể mang lại lợi ích cho tất cả những 

người tham gia. Đặc biệt, vấn đề hợp tác thu hút sinh viên quốc tế đến Việt Nam còn 

rất hạn chế, do đó thu hút sinh viên đối với Trường Đại học Ngoại thương là một 

trong những chủ trương lớn của nhà trường. Vì vậy, việc nghiên cứu về thực trạng 

hợp tác quốc tế về thu hút sinh viên quốc tế tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương 

để từ đó đề xuất các giải pháp tăng số lượng sinh viên quốc tế đến tham gia học tập 

tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương là hết sức cần thiết. 

5. Thực tiễn hoạt động  

Số lượng sinh viên quốc tế đến học tập tại Việt Nam trong những năm gần đây 

đang có xu hướng gia tăng, nếu như trước đây, số lượng sinh viên  quốc tế đến Việt 

Nam du học còn rất hạn chế và tập trung chủ yếu từ các nước như Lào, Campuchia, 

Trung Quốc… thì trong vài năm trở lại đây, số lượng sinh viên quốc tế tới từ các 

nước phát triển theo học tại các trường đại học của Việt Nam không ngừng tăng lên. 

Theo thống kê của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) [17] cả 

nước hiện có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực GD&ĐT trên tổng số 27.353 dự 

án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế, trong đó có 21.000 du học sinh nước 

ngoài đang học tập tại Việt Nam (trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh). 

 Hoạt động hợp tác quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn 

thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Nhà nước, kế hoạch hành động của 

ngành Giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Cơ sở II đã tận dụng tốt những thế mạnh về các chương trình đào tạo cùng với 

đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng ngoại ngữ cao 

đáp ứng được các chương trình giảng dạy chất lượng cao. 

Trong những năm qua, Cơ sở II luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác 

với các tổ chức giáo dục, các trường đại học trên thế giới để phục vụ tốt cho việc nâng 

cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường sẽ tiếp tục và không 
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ngừng tìm kiếm đối tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và trao đổi 

học thuật nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và uy tín của Trường. 

Tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương các hoạt động thu hút sinh viên quốc 

tế đã có những bước đột phá. Hoạt động trao đổi sinh viên như chương trình trao đổi 

sinh viên theo triển khai của phòng Hợp tác quốc tế cũng đã thu hút được sự quan 

tâm hưởng ứng của sinh viên. Khi mới triển khai hoạt động này năm 2017 chỉ có 5 

sinh viên đăng ký tham gia nhưng đến năm 2019 đã có 21 sinh viên đăng ký tham gia 

chương trình. Năm 2020, Cơ sở II cũng đã thí điểm tổ chức 01 chương trình trào đổi 

sinh viên cho 09 sinh viên quốc tế đến học tập tại trường. Đây là hoạt động được đánh 

giá là bước khởi đầu quan trọng trong hoạt động hợp tác trao đổi sinh viên với các 

trường, các tổ chức đối tác trên thế giới [19]. 

 Các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật giữa sinh viên Cơ sở II với 

các tổ chức giáo dục, các trường đại học quốc tế cũng được Cơ sở II triển khai và đạt 

kết quả rất đáng tự hào, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Năm 2018 tổ 

chức chương trình giao lưu học thuật với 08 giảng viên và sinh viên trường Kinh 

doanh Quốc tế Solbridge (Hàn Quốc). Năm 2019 đã thu hút 10 đoàn, gồm hơn 130 

giảng viên, sinh viên quốc tế đến giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật với sinh viên 

tại Cơ sở II như đoàn đại học South Carolina (Hoa Kỳ), đoàn Học viện Quản lý 

Bangalore (Ấn Độ), đoàn Trường Itami (Nhật Bản), đoàn chuyên gia của ngân hàng 

Chiba và ngân hàng Musashino (Nhật Bản) ….  Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình 

dịch bệnh Covid-19 nhưng trong năm 2020, với sự nỗ lực của toàn thể viên chức Ban 

đã tổ chức làm việc với 07 trường đối tác, tổ chức nước ngoài đến trao đổi kinh 

nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Cơ sở II như: Tập đoàn 

giáo dục Wellington (Úc), Trường Đại học Arkansas State (Hoa Kỳ); Tập đoàn giáo 

dục Education (Phần Lan), Trường S.P Jain (Australia), Trường Đại Auckland (New 

Zealand), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Bắc (Thụy Sỹ)… Triển khai 

02 chương trình học bổng cho sinh viên tại Cơ sở II: 01 chương trình trao đổi học 

bổng với các trường Đại học tại Nhật Bản năm 2020, 01 chương trình với Trường S.P 

Jain (Úc). Tổ chức 02 chương trình giao lưu học thuật, thu hút gần 300 sinh viên tham 

gia [19].  
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Bảng 1: Kết quả hoạt động thu hút sinh viên quốc tế đến học tập  

tại Cơ sở II từ năm 2016 đến năm 2020 

TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

1 SV quốc tế 1 - - 1 10 12 

2 SV chuyển tiếp - - - 21 41 62 

3 Trao đổi SV 0 5 10 21 10 46 

4 Giao lưu ngắn hạn - 27 10 130 10 177 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác 

quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 

6. Phân tích chiến lược thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại CSII theo mô 

hình SWOT  

Bên cạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về các hoạt 

trao đổi sinh viên, thu thu hút sinh viên quốc tế Cơ sở II xác định những mục tiêu 

chiến lực, xây dựng kế hoạch cụ thể để định hướng hoạt động đào tạo, thương hiệu 

của mình trong tương lai. 

 Điểm mạnh - Strengths: 

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tốc độ phát triển bậc nhất 

trong khối các nước Châu Á, Việt Nam có nhiều cơ hội, tiềm năng đầu tư trong nhiều 

lĩnh vực và TP.Hồ Chí Minh là thành phố có nền kinh tế năng động nhất cả nước, với 

nhiều công ty, nhà máy sản xuất, khí hậu ôn hòa với nền văn hóa đa dạng của cư dân 

đến từ nhiều vùng miền. Danh tiếng của FTU là một trong những trường danh tiếng 

tại Việt Nam với thế mạnh về đào tạo các ngành kinh tế, kinh tế đối ngoại, chuỗi cung 

ứng….. Các chương trình đào tạo của FTU2 đạt chuẩn quốc tế, được các trường đại 

học trên thế giới công nhân. Sinh viên tại FTU2 giỏi ngoại ngữ, khả năng tương tác 

tốt về tất cả các vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại …khả năng tư 

duy tốt, nhạy bén với cơ chế thị trường. 

Cơ sở II tại TP.HCM là một cơ sở mới chính thức đi vào hoạt động vào tháng 
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07/2006. Tọa lạc tại Quận Bình Thạnh giáp danh Quận 1 là khu trung tâm thương 

mại sầm uất nhất cả nước. Cơ sở II gồm 2 tòa nhà 5 tầng hiện đại; trong đó: các 

lớp học và các hội trường được trang bị hiện đại, thư viện, phòng máy tính, Trung 

tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) có thể tổ chức các buổi 

hội thảo quốc tế. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên cũng là một trong 

những thế mạnh của Trường. Số lượng giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu 

khoa học như viết sách chuyên khảo, sách tham khảo và viết bài đăng trên các kỷ 

yếu và tạp chí uy tín trong và ngoài nước đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2016-

2020 [19]. Đặc biệt, số lượng giảng viên tham gia viết bài đăng trên tạp chí quốc 

tế uy tín cũng đã tăng lên rất nhiều trong năm 2020 so với các năm trước. Đây 

chính là minh chứng cho năng lực, chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng 

viên. Bên cạnh đó hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động 

quan trọng trong việc nâng cao đào tạo cũng như rèn luyện năng lực tự học, tự 

nghiên cứu của sinh viên. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

đã góp phần phát huy được tính năng động, sáng tạo, khả năng tư duy độc lập, tự 

nghiên cứu và khả năng làm việc nhóm của sinh viên. Qua đó giúp sinh viên trau  

dồi kiến thức, phát huy những điểm mạnh, áp dụng khoa học công nghệ vào giải 

quyết vấn đề thực tiễn, tích lũy kỹ năng nghề nghiệp… để đảm bảo sinh viên sau 

khi ra trường đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.  

Chi phí học tập tại Cơ sở II dao động ở tầm trung, phù hợp với khả năng kinh 

tế của nhiều bạn trẻ. Đây cũng là mức học phí cạnh tranh trong các trường thuộc 

cùng khối ngành [19]. 

 Điểm yếu - Weaknesses  

Cơ sở II vẫn còn hạn chế về khuôn viên sử dụng, diện tích chỉ rộng 5.000 m2 

so với các cơ sở giáo dục đại học khác thì khuôn viên diện tích trên là chưa đáp 

ứng tốt cho các hoạt động của sinh viên. Nhà trường chưa có ký túc xá cho sinh 

viên quốc tế, trang thiết bị hỗ trợ triển khai những chương trình hợp tác quốc tế so 

với các trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới vẫn còn hạn chế. Khuôn 

viên thư viện nhỏ hẹp chỉ có 111 chỗ ngồi cho sinh viên, nên việc tự học của sinh 
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viên còn ít. (Số liệu tham khảo từ báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của Cơ 

sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh).  

Ngoài ra, thách thức lớn nhất hiện nay đó là chưa có chính sách thu hút giảng 

viên là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về giảng dạy, nghiên 

cứu tại Trường nên công việc hợp tác quốc tế vẫn chưa được xuyên suốt. 

Các thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài vẫn còn là rào cản cho hoạt 

động hợp tác quốc tế, phải thông qua nhiều khâu trung gian. 

 Cơ hội  -  Opportunities  

Theo báo cáo của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm 

học 2018 - 2019, Bộ GD-ĐT đã ký kết 21 văn bản hợp tác với nước ngoài, trong 

đó 6 văn bản cấp Chính phủ, 15 văn bản cấp bộ, tăng đáng kể so với năm học 2017 

- 2018 là 16 văn bản (3 cấp Chính phủ và 13 cấp Bộ). Cả nước đang có gần 21.000 

du học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam (trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ và thực tập sinh). Trong số này, khoảng 4.000 người là học tập theo diện Hiệp 

định Chính phủ.[17]  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học đã tạo điều kiện 

cho các trường ĐH có uy tín nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam. Tổ 

chức các hoạt động thúc đẩy, kết nối các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, chia sẻ 

cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh hoạt động hợp tác và 

đầu tư vào Việt Nam. Đến nay, cả nước có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực 

GD-ĐT trên tổng số 27.353 dự án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế [17]. 

Triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận với nước ngoài về hợp tác giáo dục.  

Việc hội nhập quốc tế trong giáo dục chưa đồng đều giữa các địa phương và cơ sở 

giáo dục (tập trung ở Hà Nội và TP.HCM). Việc sở hữu cơ sở tại một trong hai 

trung tâm tập trung du học sinh và các dự án hợp tác giáo dục lớn nhất cả nước 

mở ra cơ hội rất lớn cho trường. 

Các môn học tại trường dàn trải trên các lĩnh vực, phù hợp với nhu cầu của 

sinh viên. Chương trình đào tạo được cập nhật, kiểm định hàng năm, đạt chuẩn 

quốc tế, do đó sẽ bắt kịp xu thế xã hội. 
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 Thách thức - Threats 

Với xu thế vương mình ra thế giới, các trường Việt Nam khu vực TP.HCM lần 

lược điền tên mình trên các bảng xếp hạng uy tín. Theo kết quả chính thức do QS 

công bố tại Hội thảo QS APPLE Conference 2019 tại Nhật Bản, các trường có xếp 

hạng quốc tế tại TP.HCM gồm Đại học quốc gia TP.HCM; ĐH Tôn Đức Thắng; trong 

bảng xếp hạng đại học thế giới 2019 được QS World University Rankings của tổ chức 

giáo dục Quacquarelli Symonds của Anh công bố ngày 07/6/2018 có đại học quốc 

gia TP.HCM.[18]. 

Ngoài các trường thuộc hệ thống Đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Tôn Đức 

Thắng, khu vực thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều trường đại học có chương 

trình quốc tế và trao đổi sinh viên khác như: Đại học Hoa Sen, Đại học FPT, Đại học 

RMIT Việt Nam, Đại học Hồng Bàng, … Một số trường có sự đầu tư mạnh, phát 

triển nhanh về cơ sở vật chất, đội ngũ sư phạm, đội ngũ nghiên cứu, cũng như các 

dịch vụ phụ trợ và cho thấy hiệu quả rất lớn trong thu hút sinh viên quốc tế, điều này 

đòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà trường đại học Ngoại 

Thương CSII. 

Tình hình thiên tai, dịch bệnh là một thách thức rất lớn trong việc thu hút du học 

sinh. Thực tế dịch bệnh Covid-19 cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng số lượng sinh 

viên quốc tế tại các trường: khoa Việt Nam học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân 

văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển được hàng trăm sinh viên nước ngoài đến học 

mỗi năm nhưng khoá 2020-2021 chỉ tuyển được 45 sinh viên, Khoa quốc tế (ĐH 

Quốc gia Hà Nội) chỉ tuyển được 7 bạn so với hơn 100 sinh viên quốc tế khoá trước 

… theo số liệu thống kê thì năm 2020 [9] trường Đại học Ngoại Thương CSII có tăng 

nhẹ về sinh viên quốc tế, sinh viên chuyển tiếp nhưng số lượng Sv quốc tế trao đổi 

và giao lưu ngắn hạn giảm gấp nhiều lần, điều này đòi hỏi một năng lực thích ứng 

nhằm giảm thiểu tối đa sự thất thoát SV quốc tế. 

7. Khuyến nghị, giải pháp nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại CSII 

Trường đại học Ngoại thương. 

a. Tăng tính thu hút của chương trình đào tạo 

Lựa chọn cung cấp nội dung tóm tắt đề cương các chương trình học bằng tiếng 
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Anh, được kiểm định bằng các chương trình quốc tế đưa lên website của Trường 

để sinh viên quốc tế quan tâm có thể tự tham gia ứng tuyển vào chương trình học 

giúp cho sinh viên tự lựa chọn môn học, ngành học của mình, phù hợp với yêu cầu 

của trường quốc tế. 

b. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 

Nhà trường chủ động thiết lập mối quan hệ với các trường đại học có uy tín 

trên thế giới để mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên 

và sinh viên. Tăng cường các hoạt động tìm kiếm chuyên gia, giảng viên, tình 

nguyện viên nước ngoài về làm việc tại Trường. Chủ động tham gia hoạt động đối 

ngoại, hợp tác quốc tế; bồi dưỡng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ 

giảng viên; xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, chương trình 

liên kết đào tạo với nước ngoài; mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo 

nước ngoài có uy tín tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của 

địa phương và khu vực. 

c. Nắm bắt tốt các xu thế vận động của giáo dục thế giới và khả năng tạo lập 

được các kết nối quốc tế 

Cần chủ động tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ hợp tác mới với nhiều cơ sở 

giáo dục, tổ chức nghiên cứu ở nhiều quốc gia để gia tăng mức độ quốc tế hóa và 

đa dạng hóa các nội dung hợp tác; cần tập trung nguồn lực và khai thác các lợi thế 

cạnh tranh để xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế. Tăng cường 

giao lưu giảng viên, sinh viên với các đối tác chiến lược của trường đến từ các 

quốc gia Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan... chủ động đàm 

phán xây dựng chương trình hợp tác quốc tế song phương, nghị định định thư hợp 

tác quốc tế để phía đối tác quốc tế hỗ trợ đào tạo cán bộ, sinh viên và chuyển giao 

công nghệ tiên tiến.  

Cử giảng viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng giáo viên từ các chương 

trình, tổ chức quốc tế; tham gia hội thảo quốc tế ở các cơ sở giáo dục đại học ở 

các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao năng lực ngoại 

ngữ và trình độ chuyên môn, theo kịp xu thế vận động của giáo dục quốc tế. 
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d. Thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh 

Thành lập được nhóm nghiên cứu có khả năng tiếp cận các hướng nghiên cứu 

có thế mạnh để đủ khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học với các chuyên gia nước 

ngoài. Tiếp tục cử cán bộ giảng viên trẻ, sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài với ngành 

phù hợp định hướng phát triển của nhà trường. Cần triển khai và mở rộng các hoạt 

động hợp tác; ưu tiên đối tác có nhu cầu hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học 

công nghệ. Tập trung xây dựng các chương trình hợp tác nghiên cứu chung thông qua 

các đề tài, đề án; tăng cường các công bố khoa học chung, nhất là các công bố quốc 

tế từ kết quả hợp tác nghiên cứu. 

e. Đánh giá tính hiệu quả của các chương trình hợp tác 

Thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết và tổng kết về hợp tác quốc tế, khảo sát 

lắng nghe ý kiến phản hồi từ người học, sự hài lòng của các bên liên quan để giúp 

cán bộ giảng viên nâng cao ý thức về công tác quản lý, giảng day các chương trình 

đào tạo quốc tế, coi hợp tác quốc tế là một trong những họat động chủ yếu để phát 

triển Nhà trường góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên 

cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên. 

f. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

Tạo môi trường học tập quốc tế, giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh trong Nhà 

trường, cần xây dựng quy trình chuẩn hóa trong việc tiếp nhận xử lý các vấn đề học 

thuật, hành chính, hỗ trợ cho sinh viên quốc tế khi cần thiết. Hơn nữa cần có lộ trình 

đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng ngoại ngữ cho các cán bộ làm công tác Hợp tác 

quốc tế. Thường xuyên tổ chức chương trình hội nghị, hội thảo quốc tế, giao lưu, trao 

đổi với các trường trong khu vực và thế giới… nhằm nâng cao năng lực giảng dạy 

các môn học bằng ngoại ngữ của giảng viên. 

g. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Nhà trường với bạn 

bè quốc tế 

Nâng cấp, phát triển trang web của nhà trường cả về hình thức lẫn nội dung với 

hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để các đối tác uy tín có thể dễ dàng tiếp cận 

được thông tin của trường. Xây dựng các video, clip về nhà trường, các tờ rơi... bằng 
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nhiều thứ tiếng; đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; cập nhật thường 

xuyên các hoạt động của các chương trình liên kết đào tạo tác quốc tế trên các ấn 

phẩm như: Báo cáo thường niên, Tạp chí khoa học, Tập san... để thu hút sự quan tâm 

của các cá nhân cũng như các tổ chức quốc tế góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế 

của Nhà trường. 

Nắm bắt tốt các xu thế vận động của giáo dục thế giới và khả năng tạo lập được 

các mối quan hệ liên kết đào tạo quốc tế 

Cơ sở II cần chủ động kết nối và mở rộng mối quan hệ hợp tác mới với các 

trường đại học uy tín ở nhiều quốc gia để có nhiều cơ hội lựa chọn các chương trình 

liên kết đào tạo uy tín, mang lại nhiều lợi ích cho người học; cần tập trung nguồn lực 

và khai thác các lợi thế cạnh tranh để xây dựng và triển khai các chương trình liên kết 

đào tạo quốc tế. Tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực từ chương trình tình nguyện viên 

quốc tế, sự hỗ trợ của đại sứ quán các nước, trường đại học của các nước bạn trong 

công tác hợp tác quốc tế. Tăng cường giao lưu giảng viên, sinh viên với các đối tác 

chiến lược của trường đến từ các quốc gia Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn 

Quốc, Nhật Bản,... chủ động đàm phán xây dựng chương trình hợp tác quốc tế song 

phương, nghị định định thư hợp tác quốc tế để phía đối tác quốc tế hỗ trợ đào tạo cán 

bộ, sinh viên và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Cử giảng viên tham gia các hoạt 

động bồi dưỡng giáo viên từ các chương trình, tổ chức quốc tế; tham gia hội thảo 

quốc tế ở các cơ sở giáo dục đại học ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế 

giới nhằm thiết lập thêm các mối quan hệ hợp tác chiến lược. 

h. Triển khai các dịch vụ, hoạt động phụ trợ dựa trên nhu cầu thực của sinh 

viên quốc tế 

Tổ chức các chương trình gắn kết cho sinh viên quốc tế với sinh viên Cơ sở II, 

tổ chức hỗ trợ nơi ở cho sinh viên quốc tế có nhu cầu bằng cách trọ tại nhà của sinh 

viên trường. Có tiêu chuẩn chọn nhà sinh viên: gần trường, tiêu chuẩn phòng, gia 

đình có ít nhất 1 người trao đổi được tiếng Anh với sinh viên, có thể hỗ trợ nhau trong 

các vấn đề học tập, đi lại. Tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí giao lưu cho sinh 

viên quốc tế với nhau, sinh viên quốc tế với sinh viên việt nam. Tăng cường giải pháp 

hỗ trợ các vấn đề thi cử học tập khi rơi vào các giai đoạn nghỉ lễ truyền thống của 
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sinh viên … 

8. Kết luận 

Hoạt động hợp tác quốc tế của Cơ sở II là hoạt động tất yếu trong quá trình tồn 

tại và phát triển của giáo dục đại học hiện đại, trong đó đẩy mạnh thu hút sinh viên 

quốc tế là một hoạt động chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lược đa dạng 

hóa hoạt động hợp tác quốc tế. Việc thu hút sinh viên quốc tế không chỉ khẳng định 

thương hiệu, chất lượng đào tạo cũng như uy tín của Trường, tạo ra nguồn lực phát 

triển cho Cơ sở II. Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập ở những ngành học hiện đại, 

ít lạc hậu, chương trình đào tạo tương thích với trường quốc tế và nhu cầu của người 

hoc, khi khẳng định được việc chất lượng đạo tạo của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại 

thương là không thu kém so các nước phát triển mà học phí lại thấp hơn rất nhiều lần, 

thì dần dần sinh viên nước ngoài sẽ lựa chọn. Tuy nhiên, để thu hút được số lượng 

lớn sinh viên, học viên quốc tế theo học, phát huy được những ưu việt mà chúng ta 

đang có thì chúng ta cần có thời gian, lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó Cơ sở II cần đưa 

ra những chiến lược phù hợp với tình hình thực tế. 
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QUỐC TẾ TẠI CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

THE REALITY AND SOLUTION FOR PROMOTING THE STATUS OF 

INTERNATIONAL COOPERATION ACTIVITIES AT FOREIGN TRADE 

UNIVERSITY HO CHI MINH CAMPUS 

Nguyễn Thị Thủy 

Nguyễn Thiên Trang 

Chu Quốc Huy 

     

TÓM TẮT 

Trong điều kiện hội nhập sâu, rộng của quá trình toàn cầu hóa, hoạt động hợp 

tác quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ nhất là trong đào tạo đại học. Đẩy mạnh hoạt động 

hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng hiện đại, tiếp 

cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm 

qua Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn mở rộng, tìm kiếm đối tác và cơ hội 

hợp tác tốt nhất nhằm mang lại hiệu quả hợp tác quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt 

được, để đánh giá toàn diện hoạt động hợp tác quốc tế tại Cơ sở II vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế. Trong khuôn khổ bài viết này nhóm tác giả đã nêu lên thực trạng của hoạt 

động hợp tác quốc tế tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương từ năm 2016 đến nay 

và đề ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế tại Cơ sở II Trường 

Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, sinh viên quốc tế, hợp tác nghiên 

cứu, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi học thuật. 

Abstract 

In the context of deep and wide integration in globalization's process, 

international cooperation activities are taking place strongly, especially in university 

training. Promoting international cooperation activities means we improve the quality 

of higher education with the direction of modernization, and approach advanced 
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higher education in the region and the world. Over the past years, Foreign Trade 

University Ho Chi Minh Campus has always been expanding, looking for the best 

partners and opportunities for cooperation to bring effective international 

cooperation. In addition to the results achieved, there are still some shortcomings in 

the comprehensive assessment of international cooperation in Ho Chi Minh Campus. 

In the framework of this article, the group of authors raised the status of international 

cooperation activities at Foreign Trade University Ho Chi Minh Campus from 2016 

up to now and proposed some solutions to promote international cooperation at 

Foreign Trade University Ho Chi Minh Campus. 

Keywords: International cooperation, exchange students, Joint training 

programs, Research cooperation, International students, academic exchange. 

I. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây Sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã và đang thúc 

đẩy giáo dục đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là hội nhập 

quốc tế để cập nhật nhanh chóng những xu thế mới, tri thức mới. Hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo được coi là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của 

ngành giáo dục hiện nay. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực giáo dục được Đảng và nhà nước ra chủ trương quán triệt thực hiện. 

Trong Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định 

hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 – 2030 nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện 

đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích 

cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, 

ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”. Nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên 

tiến trong khu vực và trên thế giới. Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học phát triển 

bền vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo thống kê của, Bộ Giáo dục và Ðào tạo 

cả nước hiện có khoảng 192.000 sinh viên đang học tập ở nước ngoài, trong đó 

khoảng 50 nghìn ở Mỹ và bắc châu Mỹ, 40 nghìn ở châu Âu... Mặt khác, số sinh viên, 

học viên, nghiên cứu sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam là hơn 21 nghìn. Tính 
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trung bình trong 5 năm vừa qua, số sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập tăng 

khoảng 10%/ năm. Đây được coi là một con số rất ít ỏi so với tiềm lực về giáo dục 

mà chúng ta đang có. 

Ngành Giáo dục cũng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong hợp tác quốc tế về 

giáo dục chính là đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế thông qua các hình thức 

như liên kết đào tạo, kiểm định chất lượng, công nhận văn bằng, tín chỉ…; thông qua 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông qua các đề tài, dự án, chương trình nghiên 

cứu hợp tác giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và các nhà khoa học của 

Việt Nam với các đối tác nước ngoài, thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, 

sinh viên quốc tế….. Có thể khẳng định hợp tác quốc tế của các trường đại học là 

hoạt động tất yếu trong quá trình tồn tại và phát triển của giáo dục đại học hiện đại. 

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế với sự phát triển của Trường,  

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã thực hiện chủ trương đa dạng hóa hoạt 

động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới tư duy, phương pháp 

giảng dạy, cải tiến hệ thống và quy trình đào tạo, kết hợp nghiên cứu khoa học với 

giảng dạy, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Cơ sở II. 

Trong phạm vi của bài viết nhóm tác giả dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt 

động hợp tác quốc tế tại Cơ sở II, từ đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động 

hợp tác quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

II.  Thực trạng hoạt động Hợp tác quốc tế tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại 

thương từ 2016 đến nay  

1. Hoạt động hợp tác về liên kết đào tạo quốc tế: 

Với 05 chương trình đạo tạo bậc Cử nhân, 03 chương trình đào tạo bậc Thạc 

sĩ  đã  thu hút số lượng sinh viên tham gia. Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương 

là một trong những trường đi đầu trong các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế chất 

lượng cao với các trường đại học lâu đời, có uy tín tại Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, 

Sunderland….. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế không những góp phần 

quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Đại học Ngoại Thương 

Cơ Sở II trong khu vực và quốc tế mà còn có thể cạnh tranh với giáo dục nước ngoài 
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trong việc thu hút đầu tư của xã hội dành cho giáo dục đại học tại Việt Nam.  

Bảng 1: Số liệu sinh viên tham gia các chương trình chương trình liên kết quốc 

tế từ năm 2016 đến năm 2020 

 

STT 
Bậc học 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 Cử nhân 162 250 240 236 381 

2 Thạc sĩ 22 8 0 9 8 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác 

quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 

Bên cạnh đó Cơ sở II còn ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình tư vấn 

tuyển sinh điện tử e-procedure nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; Ứng 

dụng công nghệ thông tin vào không gian tư vấn tuyển sinh. Ứng dụng phần mềm 

quản lý đào tạo trong công tác lập kế hoạch giảng dạy, quản lý người học, quản lý 

đào tạo và công tác thanh toán thù lao giảng dạy; Xây dựng các ứng dụng (apps) trong 

công tác quản lý đào tạo quốc tế tại CSII trên nền tảng di động; Xây dựng và triển 

khai Quỹ học bổng dành cho sinh viên/học viên các chương trình ĐTQT, Thành lập 

Hội cựu người học các chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II. 

2. Hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học: 

Cơ sở II đã chú trọng vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ 

chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý luận trong công tác 

giảng dạy với thực tế. Giai đoạn 2017 - 2019 có 02 nhóm nghiên cứu mạnh với 13 

giảng viên của Cơ sở II tham gia. Nhóm nghiên cứu “Doanh nghiệp dịch vụ và hội 

nhập quốc tế” do TS Trần Quốc Trung làm trưởng nhóm đã thực hiện 02 sách chuyên 

khảo, 01 bài viết Scopus, 02 bài viết đăng trên tạp chí Kinh tế đối ngoại; Nhóm nghiên 

cứu “Tài chính doanh nghiệp và đầu tư” do TS Nguyễn Thu Hằng làm trưởng nhóm 

đã thực hiện 04 bài viết tham dự hội thảo quốc tế, 05 bài viết đăng trên tạp chí trong 

nước 0,5 điểm, 02 bài viết đăng trên tạp chí trong nước 1 điểm và 01 bài viết đăng 

trên tạp chí Quốc tế uy tín. 

Giai đoạn 2021 - 2023 Cơ sở II có 06 chương trình nghiên cứu với 25 giảng 

viên Cơ sở II tham gia. Theo đó, các CTNC của Nhà trường tập trung vào 04 định 
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hướng nghiên cứu: Kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội; Đổi mới thể chế kinh tế, xã hội 

hướng tới phát triển bền vững; Đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp; 

Tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp. 

Bảng 2: Số lượng nhóm nghiên cứu mạnh, chương trình nghiên cứu  

từ năm 2016 đến năm 2021 

TT Nội dung 2017 – 2019 2021 - 2023 

1 Nhóm nghiên cứu mạnh 02 - 

2 Chương trình nghiên cứu - 06 

3 Số GV Cơ sở II tham gia 13 25 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác quốc 

tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 

Bên cạnh đó nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học cho 

cán bộ, giảng viên tham gia. Các hội thảo khoa học đã mở rộng tầm nhìn và cung cấp những 

kiến thức quan trọng trong hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội 

và sự phát triển của nền kinh tế. Nội dung các hội nghị, hội thảo khoa học được cải tiến và 

hướng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, các vấn đề kinh tế xã hội và có 

nhiều đóng góp thiết thực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị, giải quyết các 

vấn đề kinh tế xã hội. Dự kiến sẽ tổ chức hội thảo quốc tế vào năm 2022, đây được coi là 

những hoạt động mang tính chất bước ngoặt trong lĩnh vực hợp tác quốc tế tại Cơ sở II. 

Bảng 3: Số lượng hội nghị, hội thảo khoa học các cấp từ năm 2016 đến năm 2021 

TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(dự kiến) 

1 Tọa đàm - - 2 1 2 2 

2 Hội nghị - 01 - 2 01 2 

3 Hội thảo cấp trường 01 01 02 01 02 02 

4 Hội thảo quốc gia - - - - 1 - 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác 

quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 



254 

 

Đặc biệt, năm 2020, Cơ sở II đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) 

tổ chức thành công 01 hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực 

ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế” với 60 bài viết của 98 tác giả được 

đăng trên kỷ yếu. Hội thảo thu hút gần 200 khách mời, viên chức, doanh nghiệp và 

sinh viên tham dự. Năm 2021, Cơ sở II sẽ tổ chức 02 hội thảo cấp trường, trong đó 

01 về chủ đề "Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình Đào tạo Quốc 

tế", 01 hội thảo về chủ đề "Môi trường kinh tế và kinh doanh thời kỳ hậu Covid 19". 

Số lượng bài viết được đăng trên tạp chí khoa học/kỷ yếu hội thảo có uy tín tăng 

đáng kể trong những năm qua. Năm 2016 có 210 bài viết được đăng trên tạp chí/kỷ 

yếu hội thảo khoa học chuyên ngành thì đến năm 2019, số lượng bài viết được đăng 

trên tạp chí/kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành là 122 bài, trong đó có 23 bài 

viết đăng trên tạp chí khoa học quốc tế và 48 bài viết đăng trên tạp chí khoa học trong 

nước. Đặc biệt trong năm 2020, Cơ sở II đã có 34 bài viết được đăng trên các tạp chí 

quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. 

Bảng 4: Số lượng công bố khoa học của bộ, giảng viên Cơ sở II  

từ năm 2016 đến năm 2020 

TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

1 Sách chuyên khảo 1 2 1  - 2 6 

2 Sách tham khảo 9 3 2 5 2 21 

3 Bài viết đăng tạp chí trong nước 132 30 40 51 31 284 

4 Bài viết đăng trên tạp chí quốc tế 13 5 5 23 34 80 

5 
Bài viết đăng trên kỷ yếu hội 

thảo 
65 54 99 48 86 352 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác 

quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 

Các hội thảo khoa học đã mở rộng tầm nhìn và cung cấp những kiến thức quan 

trọng trong hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát 
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triển của nền kinh tế. Nội dung các hội nghị, hội thảo khoa học được cải tiến và 

hướng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, các vấn đề kinh tế xã 

hội và có nhiều đóng góp thiết thực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của đơn 

vị, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. 

3. Hoạt động hợp tác với các đối tác:  

Trong giai đoạn 2016 – 2021, với mục đích tăng cường kiến thức thực tiễn, 

kỹ năng mềm cho sinh viên, Cơ sở II luôn duy trì hợp tác với Tổ chức Trao đổi 

nguồn lực Quốc tế REI đưa đội ngũ các chuyên gia, các doanh nhân, các nhà kinh 

tế, nhà quản trị, lãnh đạo khởi nghiệp của Hoa Kỳ tới giao lưu, chia sẻ kiến thức, 

kinh nghiệm thực tế cho giảng viên và sinh viên thông qua chương trình Tuần lễ 

REI được tổ chức vào tháng 04 và tháng 11 hàng năm. Tổ chức 02 chương trình 

Năng lực Quản lý Ứng dụng - AMCC dành cho sinh viên; 01 chương trình "Kỹ 

năng cải tiến phương pháp giảng dạy và công việc hành chính cho viên chức". Tổ 

chức REI là một trong những đối tác chiến lược, có mối quan hệ gắn bó lâu dài 

của Cơ sở II giúp cho giảng viên và sinh viên trang bị thêm những kiến thức về 

kinh tế, quản trị kinh doanh trong môi trường quốc tế. Các chuyên đề được các 

chuyên gia chia sẻ với giảng viên và sinh viên có ý nghĩa thực tiễn, mang tính ứng 

dụng thiết thực và được đánh giá cao về chất lượng bài giảng, phương pháp giảng 

dạy khoa học. Các chuyên gia trong chương trình cũng luôn đánh giá cao tinh thần 

học tập và khả năng tương tác vấn đề của sinh viên Cơ sở II. 

Bảng 5: Số lượng sinh viên tham gia chương trình Tuần lế REI-Week và 

AMCC 

từ năm 2016 đến năm 2020 

TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

1 REI-Week 2.000 2.500 4.000 4.000 0 12.500 

2 AMCC 0 0 25 30 20 75 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác 

quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 
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4. Hoạt động trao đổi sinh viên:  

Chương trình trao đổi sinh viên theo triển khai của phòng Hợp tác quốc 

thế cũng đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của sinh viên. Khi mới 

triển khai hoạt động này chỉ có 5 sinh viên đăng ký tham gia nhưng đến 

năm 2019 đã có 21 sinh viên đăng ký tham gia  chương trình. Năm 2020, Cơ 

sở II cũng đã thí điểm tổ chức 01 chương trình trào đổi sinh viên cho 09 

sinh viên quốc tế đến học tập tại trường. Đây là hoạt động được đánh giá là 

bước khởi đầu quan trọng trong hoạt động hợp tác trao đổi sinh viên với 

các trường, các tổ chức đối tác trên thế giới. 

5. Hoạt động giao lưu văn hóa trao đổi học thuật:  

 Các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật với các tổ chức 

giáo dục, các trường đại học quốc tế cũng được Cơ sở II triển khai và đạt 

kết quả rất đáng tự hào, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. 

Năm 2018 tổ chức chương trình giao lưu học thuật với 08 giảng viên và 

sinh viên trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge (Hàn Quốc). Năm 2019 đã 

thu hút 10 đoàn, gồm hơn 130 giảng viên, sinh viên quốc tế đến giao lưu 

văn hóa, trao đổi học thuật với sinh viên tại Cơ sở II như đoàn đại học South 

Carolina (Hoa Kỳ), đoàn Học viện Quản lý Bangalore (Ấn Độ), đoàn 

Trường Itami (Nhật Bản), đoàn chuyên gia của ngân hàng Chiba và ngân 

hàng Musashino (Nhật Bản) ….  Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch 

bệnh Covid-19 nhưng trong năm 2020, với sự nỗ lực của đẩy mạnh hoạt 

động hợp tác quốc tế Cơ sở II đã tổ chức làm việc với 07 trường đối tác, tổ 

chức nước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm 

cơ hội hợp tác tại Cơ sở II như: Tập đoàn giáo dục Wellington (Úc), Trường 

Đại học Arkansas State (Hoa Kỳ); Tập đoàn giáo dục Education (Phần Lan), 

Trường S.P Jain (Australia), Trường Đại Auckland (New Zealand), Trường 

Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Bắc (Thụy Sỹ)… Triển khai 02 chương 

trình học bổng cho sinh viên tại Cơ sở II: 01 chương trình trao đổi học bổng 

với các trường Đại học tại Nhật Bản năm 2020, 01 chương trình với Trường 

S.P Jain (Úc). Tổ chức 02 chương trình giao lưu học thuật, thu hút gần 300 

sinh viên tham gia.  
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Bảng 6: Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 

TT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

1 MOU - 5 3 1 0 9 

2 SV quốc tế 1 - - 1 10 12 

3 SV chuyển tiếp - - - 21 41 62 

4 Trao đổi SV 0 5 10 21 10 46 

5 Giao lưu ngắn hạn - 27 10 130 10 177 

6 REI-Week 2 2 2 2 - 8 

7 AMCC 0 0 2 2 1 5 

8 

Giảng viên nước 

ngoài tham gia 

giảng dạy 

- - 5 8 10 23 

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ số liệu do Ban Quản lý khoa học – Hợp tác 

quốc tế của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh cung cấp) 

Nhìn vào bảng số liệu cho thấy các hoạt động hợp tác quốc tế đang có dấu hiệu 

khởi sắc, nhưng chưa phát triển xứng tầm với những nguồn lực hiện có tại Cơ sở II. Số 

lượng các thỏa thuận hợp tác với tác còn quá ít, chưa đa dạng, chưa thu hút được số 

lượng sinh viên quốc tế đến học tập, số lượng giảng viên người nước ngoài tham gia 

giảng dạy tại Cơ sở II còn ít. Các hoạt động hợp tác quốc tế tập trung chủ yếu ở các hoạt 

động giao lưu ngắn hạn, trao đổi học thuật, hoạt động trải nghiệm…. chưa có chiều sâu.  

Cơ sở II vẫn còn hạn chế về khuôn viên sử dụng chỉ rộng khoảng 5.000 m2 so 

với các cơ sở giáo dục đại học thì khuôn viên diện tích trên là chưa đáp ứng tốt cho 

các hoạt động mang tính quốc tế. Nhà trường chưa có ký túc xá cho sinh viên quốc 

tế, diện tích thư viện nhỏ chưa đáp ứng đủ nhu cầu tự học của sinh viên. Nguồn học 

liệu vẫn còn ít chủ yếu vẫn là những tài liệu chuyên ngành, trang thiết hỗ trợ triển 

khai những chương trình hợp tác quốc tế so với các trường đại học lớn trong khu vực 
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và trên thế giới vẫn còn hạn chế. 

Ngoài ra, thách thức lớn nhất hiện nay đó là chưa có chính sách thu hút giảng 

viên là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu 

tại Trường nên công việc hợp tác quốc tế vẫn chưa được xuyên suốt. Đa phần số 

người nước ngoài đến Trường làm việc theo các hợp đồng ngắn hạn, được sự hỗ trợ 

toàn phần hoặc một phần từ các tổ chức cung cấp tình nguyện viên quốc tế hoặc các 

chương trình của các tổ chức phi chính phủ hoặc từ nguồn tài trợ của các Đại sứ quán.  

Các thủ tục hành chính về quy trình mời giảng viên, báo cáo viên người nước 

ngoài còn là vấn đề rào cản cho quá trình thực hiện các chương trình liên kết quốc tế. 

Học phí của chương trình liên kết đào tạo quốc tế còn khá cao so với mặt bằng 

chung, do đó không phải ai cũng có điều kiện để tham gia chương trình. Với mức học 

phí như vậy nên nhiều em phải vừa học vừa làm để trang trải học phí. Do vậy kết quả 

học tập chưa cao. 

Trong đó đáng kể nhất vẫn là xây dựng chương trình liên kết đào tạo với các 

đối tác nước ngoài. Việc xây dựng chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, các 

quy định, quy chế công nhận các văn bằng, chứng chỉ giữa trường đại học trong nước 

và các cơ sở giáo dục và các trường đại học trên thế giới mặc dù đã triển khai những 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa hoàn chỉnh. Nhà trường vẫn chưa có chương trình 

hợp tác để đưa giảng viên tham gia các hoạt động giảng dạy hay phối hợp nghiên cứu 

chính thức ở nước ngoài. 

III. Giải pháp đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế tại Cơ sở II trường Đại 

học Ngoại thương  

1. Tăng cường maketing truyền thông tư vấn về thương hiệu của Trường đại 

học Ngọai thương chung mà đặc biệt chú trong vào ưu thế nổi bật của Cơ sở II. 

Theo Cục trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Phạm 

Quang Hưng, tính đến năm 2020, có khoảng 192 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo 

học ở quốc tế. Con số này chứng tỏ rằng, nhu cầu được học chương trình liên kết đào 

tạo quốc tế là lớn và vẫn luôn tồn tại ở Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu đó, Cơ sở 2 

cần truyền thông mạnh mẽ những ưu điểm nổi bật của chương trình đào tạo liên kết 
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quốc tế: đảm bảo - chất lượng - tiết kiệm. Tham gia chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế người học sẽ được học tập trong môi trường quốc tế với mức chi phí học tập 

thấp ở tại Việt Nam. Tiết kiệm ½ so với mức chi phí khi ra nước ngoài học tập. 

 Tại sao lại “Đảm bảo”? 

Với một thương hiệu trường đại học uy tín hàng đầu như Đại học Ngoại Thương, 

khi người học gặp vấn đề hoặc cần giúp đỡ, sẽ tìm thấy những thông tin chính thống 

về trường, thậm chí có thể đến tận trường để trao đổi trực tiếp. 

Đối với hình thức du học, ngày càng có nhiều trung tâm du học xuất hiện, “thật 

giả lẫn lộn”, người học bị rối giữa rất nhiều nguồn thông tin, và có thể nghe theo 

những thông tin không xác thật để rồi “tiền mất tật mang” mà không biết tìm đến ai 

để hỗ trợ. Đại học Ngoại Thương nói chung, và Cơ sở 2 nói riêng luôn thuộc Top 

những trường có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất, đồng thời, chất lượng sinh viên 

đầu ra luôn được đánh giá cao bởi chính những công ty, doanh nghiệp sử dụng nhân 

lực tốt nghiệp từ trường. Tính đến tháng 4/2021, Cơ sở II đã có 4 chương trình chất 

lượng cao đạt kiểm định AUN-QA quốc tế, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự 

đảm bảo của Nhà trường. Không quá phô trương, nhưng chính thương hiệu “Đại học 

Ngoại thương” là minh chứng mạnh mẽ nhất về chất lượng đào tạo đối với bất kỳ 

người học nào tại Việt Nam. 

 Tại sao lại “Chất lượng”? 

Cơ sở II hiện có liên kết với những trường uy tín từ Anh Quốc, Canada, Đài 

Loan, kết hợp cùng uy tín vững vàng của Đại học Ngoại Thương tại Việt Nam, là sự 

cam kết cho hai chữ “Chất lượng” trong chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

Sử dụng chính thương hiệu của những trường liên kết, Cơ sở 2 cần truyền thông 

mạnh mẽ hơn về những đối tác của mình, để học sinh, sinh viên Việt Nam hiểu rằng, 

họ đang có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục chuẩn quốc tế một cách thuận tiện và dễ 

dàng nhất. 

Ngoài ra, Cơ sở 2 cần phát triển thêm nhiều yếu tố chứng minh về chất lượng 

của chương trình liên kết đào tạo quốc tế như: đội ngũ giảng viên uy tín, có bề dày 

kinh nghiệm; cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế; mạng lưới cựu sinh viên hùng mạnh,... 
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 Tại sao lại “tiết kiệm”? 

Hằng năm, hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam tiêu tốn khoảng 3-4 tỉ USD 

cho việc học tập tại quốc tế. Chi phí học tập ở các trường nước ngoài cao hơn rất 

nhiều tại Việt Nam. Thậm chí, khi học sinh, sinh viên đạt học bổng hoặc miễn học 

phí, thì chi phí ăn ở, sinh hoạt tại nước ngoài vẫn là một trở ngại lớn. Đây cũng là 

một trong những lý do chính, ngăn cản ước mơ du học của nhiều học sinh, sinh viên. 

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, học tại Việt Nam - với chương trình 

đào tạo nước ngoài, là cách tốt nhất để tiết kiệm về chi phí. Mức sống, mức sinh hoạt 

tại Việt Nam, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh không quá đắt đỏ, nếu so sánh với New 

York, London hay Michigan,... Ngoài ra, với những mô hình chương trình liên kết 2 

+ 2 (2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại nước liên kết) thì ít nhất học sinh, sinh 

viên đã tiết kiệm được chi phí cho 2 năm đầu, và với sự hỗ trợ của hai trường thì 2 

năm học tại trường liên kết cũng không quá đắt đỏ. 

Đây là điểm cần truyền thông minh bạch và mạnh mẽ, bởi chi phí là nỗi lo lớn 

nhất của bất kỳ ai khi có ý muốn theo học chương trình quốc tế. 

Với 3 yếu tố trên, đủ để tạo nên một thông điệp truyền thông mạnh mẽ và thuyết 

phục. Việc còn lại, là cách triển khai truyền thông và tuyển sinh ở các kênh một cách 

hiệu quả. 

Ở kênh truyền thông cổ điển: trực tiếp (offline), Cơ sở 2 cần hoàn thiện song 

song hai yếu tố quan trọng nhất: thứ nhất là đội ngũ tư vấn viên hiểu rõ mối quan tâm 

của người học, hiểu rõ nhất các chương trình liên kết đào tạo, để mang đến thông tin 

“Đắt giá” nhất, thuyết phục người học; thứ hai là phát triển mạng lưới cựu học viên 

mạnh mẽ, đây sẽ là những “tư vấn viên” hiệu quả nhất với bằng cách “truyền miệng” 

thông tin chương trình đến những người quan tâm khác. 

Ở kênh truyền thông hiện đại: trực tuyến (online), đây là kênh truyền thông có 

thể tiếp cận đến một lượng lớn người quan tâm, trong một thời gian ngắn, cùng với 

chi phí tối ưu. Cơ sở 2 cần tập trung những bước chính sau: 

- Bước 1: Xác định tập đối tượng mục tiêu cần nhắm tới 

- Bước 2: Xác định vấn đề mà nhóm đối tượng này gặp phải 
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- Bước 3: Đưa thông điệp truyền thông cụ thể để giải quyết vấn đề và 

đối tượng này quan tâm. Bằng các công cụ như: Facebook Ads, Google GDN, 

Google SEM... 

- Bước 4: Chuyển đổi từ đối tượng quan tâm, thành đối tượng tiềm 

năng cho chương trình liên kết đào tạo bằng việc re-marketing, những thông 

điệp về ba yếu tố nổi bật nên trên. 

2. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các chương trình liên kết đào 

tạo với các trường quốc tế, chú trọng vào chất lượng đào tạo. 

Công tác quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế hiện nay tại Cơ sở II 

Đại học Ngoại Thương hiện đang do Ban Đào tạo quốc tế là đầu mối chính trong 

công tác …….. cần chủ động tìm kiếm hợp tác và liên kết với các trường có uy tín và 

thương hiệu trên thế giới, cần chủ động đề xuất khung chương trình các ngành đào 

tạo đang hấp dẫn hiện nay: thương mại điện tử, truyền thông …. Đề xuất những 

chương trình và những hình thức đào tạo hợp lý nhất là trong giai đoạn Covid-19 hiện 

nay, nên tập trung học tập tại Việt Nam theo hình thức 2-1, 3-1,1-1…… Nâng cao 

chất học tập và đánh giá kết quả học tập giai đoạn đầu của chương trình liên kết. Tạo 

điều kiện tốt nhất cho sinh viên, học viên đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra theo 

tiêu chuẩn quốc tế, gắn lý thuyết. “T ư tưởng chủ đạo của đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục hiện nay là chuyển đổi cách tiếp cận chương trình giáo dục từ hướng 

trang bị kiến thức sang định hướng phát triển năng lực, chú trọng giúp sinh viên làm 

việc hiệu quả từ những điều đã học”. Theo Kirby (2005), và Fayolle et al. (2006). 

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn thì các chương trình liên kết đào tạo quốc 

tế cũng luôn trú trọng tới các kỹ năng mềm của người học như kỹ năng lãnh đạo, khởi 

nghiệp kinh doanh…. trú trọng tới khả năng sáng tạo, kinh nghiệm thực tế của người 

học. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý tốt chương trình đào tạo 

giúp sinh viên luôn hứng thú với say mê với ngành học của mình Nhà trường cần tạo 

ra các chương trình thực địa, mô hình kinh doanh khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi 

về học thuật, văn hóa trải nghiệm để người học có cơ hội học tập, trải nghiệm. Cần 

có các chính sách khuyến khích, động viên sinh viên tham gia tích cực vào các sân 

chơi học thuật. Qua đó, sinh viên vừa có thể học tập tốt tại trường đại học, vừa có thể 

rèn luyện bản lĩnh để có cơ hội tìm được việc làm tốt sau khi ra trường. 
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3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Nhà trường với bạn 

bè quốc tế. 

Chính những hoạt động hợp tác quốc tế giúp cho Cơ sở II định hình được thương 

hiệu của mình so với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh 

quảng bá thương hiệu của mình trên mọi phương diện truyền thông. Đẩy mạnh hoạt 

động của các Câu lạc bộ cựu người học cũng là một trong những kênh thông tin quảng 

bá thương hiệu của trường một cách hiệu quả. Sử dụng tầm ảnh hưởng của các 

Influencers, những người xuất phát từ môi trường Đại học Ngoại thương như các 

CEO, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên,v..v …. để phát triển, quảng bá thương hiệu 

của mình, lan tỏa tinh thần học tập tốt đẹp đến người học, đồng thời quảng bá hình 

ảnh thương hiệu của mình đến với các tổ chức, trường đại học quốc tế. 

Bên cạnh đó, Cơ sở II cần khuyến khích giảng viên – sinh viên nhà trường tham 

gia các cuộc thi, hội thảo, đề tài nghiên cứu hoặc các báo cáo quy mô quốc tế. Để 

mang thương hiệu Đại học Ngoại thương đến gần với bạn bè quốc tế hơn. 

Cuối cùng, nỗ lực hoàn thiện cả về chuyên môn, lẫn cơ sở vật chất để có mặt 

trong các bảng xếp hạng trường đại học hàng đầu thế giới như: QS World University 

Rankings, Times Higher Education World University Rankings, hay Academic 

Ranking of World Universities cũng là một cách truyền thông hiệu quả và uy tín trên 

quốc tế.Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo với các trường 

quốc tế 

Tính đến tháng 7/2020, có 70 cơ sở giáo dục đại học cung cấp chương trình giáo 

dục quốc tế với 600 chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam. Và sau một cuộc sàng 

lọc, rà soát Bộ Giáo dục - Đào tạo chỉ để lại 352 chương trình hoạt động. Một con số 

đáng báo động về chất lượng của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế hiện nay. 

Bằng việc có những đối tác liên kết uy tín, chất lượng, Cơ sở 2 đã có một thế 

mạnh vô cùng lớn trong lĩnh vực này, vậy nên Cơ sở 2 cần đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả hơn nữa của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

Cụ thể, Cơ sở II tăng cường hoạt động tương tác, hỗ trợ qua lại giữa hai trường 

liên kết. Điều này giúp cả hai bên gắn kết chặt chẽ với nhau, là minh chứng xác thực 
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nhất về mối quan hệ liên kết giữa hai bên. Đồng thời việc liên kết đào tạo quốc tế giúp 

các trường học hỏi được rất nhiều về phương pháp quản lý, kiểm định, đánh giá… Từ 

đó, tác động hiệu quả đến việc nâng cao chất lượng cho chương trình. 

Nâng cấp, phát triển trang web của nhà trường cả về hình thức lẫn nội dung với hai 

ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để các đối tác uy tín có thể dễ dàng tiếp cận được thông 

tin của trường. Xây dựng các video, clip về nhà trường, các tờ rơi... bằng nhiều thứ tiếng; 

đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; cập nhật thường xuyên các hoạt động 

của các chương trình liên kết đào tạo tác quốc tế trên các ấn phẩm như: Báo cáo thường 

niên, Tạp chí khoa học, Tập san... để thu hút sự quan tâm của các cá nhân cũng như các 

tổ chức quốc tế góp phân nâng cao hình ảnh và vị thế của Nhà trường. 

4. Thường xuyên tổ chức đánh giá tính hiệu quả của các chương trình liên kết đào 

tạo quốc tế. 

Thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết và tổng kết về hợp tác quốc tế, khảo sát lắng 

nghe ý kiến phản hồi từ người học, sự hài lòng của các bên liên quan để giúp cán bộ 

giảng viên nâng cao ý thức về công tác quản lý, giảng day các chương trình đào tạo quốc 

tế, coi hợp tác quốc tế là một trong những họat động chiến lược để phát triển Nhà trường 

góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và 

giảng dạy của giảng viên. 

5. Nắm bắt tốt các xu thế vận động của giáo dục thế giới và khả năng tạo lập được 

các mối quan hệ liên kết đào tạo quốc tế 

Cơ sở II cần chủ động kết nối và mở rộng mối quan hệ hợp tác mới với các trường 

đại học uy tín ở nhiều quốc gia để có nhiều cơ hội lựa chọn các chương trình liên kết đào 

tạo uy tín, mang lại nhiều lợi ích cho người học; cần tập trung nguồn lực và khai thác các 

lợi thế cạnh tranh để xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực từ chương trình tình nguyện viên quốc tế, sự hỗ trợ 

của đại sứ quán các nước, trường đại học của các nước bạn trong công tác hợp tác quốc 

tế. Tăng cường giao lưu giảng viên, sinh viên với các đối tác chiến lược của trường đến 

từ các quốc gia Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,... chủ động đàm 

phán xây dựng chương trình hợp tác quốc tế song phương, nghị định định thư hợp tác 

quốc tế để phía đối tác quốc tế hỗ trợ đào tạo cán bộ, sinh viên và chuyển giao công nghệ 
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tiên tiến. Cử giảng viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng giáo viên từ các chương trình, 

tổ chức quốc tế; tham gia hội thảo quốc tế ở các cơ sở giáo dục đại học ở các quốc gia 

có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới nhằm thiết lập thêm các mối quan hệ hợp tác chiến 

lược. 

6. Đề xuất với cơ quan chức năng đơn giản hóa các thủ tục hành chính có yếu tố 

nước ngoài: 

Cơ sở II cần đề xuất với Nhà trường và Cục hợp tác quốc tế để đơn giản hoá các 

quy định và thủ tục cho các cơ sở  giáo dục trong việc tổ chức các đoàn ra và đoàn vào 

với mục đích giao lưu, trao đổi học thuật và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và NCKH. 

Có chính sách đãi ngộ xứng đáng với giảng viên, chuyên gia người nước ngoài. 

Đề xuất với Cục hợp tác quốc tế, Cục Xuất Nhập Cảnh hỗ trợ các cơ sở giáo dục 

về định hướng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, thường xuyên trao đổi các thông 

tin, quy định về hợp tác quốc tế với các cơ sở, đảm bảo các công việc liên quan được 

thực hiện theo đúng quy trình và thống nhất tránh mất thời gian và nâng cao được hiệu 

quả công việc. 

IV. Kết luận 

Có thể khẳng định hợp tác quốc tế của Cơ sở II là hoạt động tất yếu trong quá trình 

tồn tại và phát triển của giáo dục đại học hiện đại nói chung. Thực hiện đa dạng hóa hoạt 

động hợp tác quốc tế là phù hợp đúng đắn với chủ trương của Đảng và Nhà nước, chủ 

trương của Trường Đại học Ngoại thương. Cơ sở II cần nắm bắt và tận dụng hiệu quả 

hoạt động này, phát triển hoạt động hợp tác quốc tế là cơ hội tốt để cọ xát, học hỏi, cạnh 

tranh và có động lực ngày càng phát triển theo hướng tiến bộ hơn. Chính hoạt động hợp 

tác quốc tế giúp Cơ sở II định hướng sự phát triển của mình  theo hướng hiện đại, tiếp 

cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, thiết lập được nhiều 

hình thức hợp tác đa dạng, phong phú với các chương trình, dự án hợp tác đào tạo, hợp 

tác nghiên cứu khoa học, hợp tác song phương và đa phương...Tuy nhiên, để phát triển 

hoạt động hợp tác phát triển xứng tầm với những nguồn lược hiện có của Cơ sở II thì 

chúng ta cần có thời gian, lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó Cơ sở II cần đưa ra những chiến 

lược về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp để phát triển hoạt động hợp tác quốc tế 

với tình hình thực tế. 
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TÓM TẮT 

Hiện nay, thúc đẩy các chương trình đào tạo quốc tế đang là hướng đi của không 

ít các trường đại học tại Việt Nam với mục đích giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi 

để tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và dần trở thành một công 

dân toàn cầu. Tuy nhiên, dưới tác động của đại dịch COVID-19, không ít cơ sở đào 

tạo quốc tế tại các trường đại học đã phải chuyển từ hình thức giảng dạy truyền thống 

sang phương pháp giảng dạy trực tuyến để không làm gián đoạn quá trình dạy và học 

của giảng viên và sinh viên. Bài viết sẽ chú trọng vào việc nâng cao sự hiểu biết về 

giảng dạy trực tuyến và khuyến nghị một số giải pháp để phát huy hiệu quả giảng dạy 

trực tuyến trong đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Abstract 

Nowadays, promoting international education is the direction of many 

universities in Vietnam. The main purpose is to help students have favorable 

conditions to access advanced education in the world and gradually become a global 

citizen. However, due to the impact of COVID-19, many international education 

institutions have changed from traditional teaching methods to online teaching 

methods so as not to interrupt the teaching and learning process. This article will 

focus on improving understanding of online teaching and proposing solutions to 

increase the effectiveness of online teaching in international education institutions. 

Từ khóa: COVID-19, đào tạo quốc tế, E-learning, giảng dạy trực tuyến. 
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1. Giới thiệu nghiên cứu 

Hiện nay, dưới tác động của quá trình hội nhập sâu rộng giữa các quốc gia, đào 

tạo quốc tế đã trở thành một xu hướng mà không ít trường đại học trên thế giới luôn 

tìm cách khai thác cơ hội và tiềm năng để có thể tiếp cận chất lượng giáo dục thế giới. 

Các hình thức của chương trình liên kết quốc tế được áp dụng như: học để lấy bằng 

nước ngoài tại một chi nhánh của trường quốc tế; học lấy bằng kép tại hai trường đại 

học của hai quốc gia; hay học trực tuyến và lấy bằng nước ngoài. Đặt trong bối cảnh 

hiện nay, khi những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu 

chấm dứt, các cơ sở đào tạo quốc tế đã phải xem xét đến những cách truyền tải kiến 

thức mới thay vì các phương án truyền thống, trong đó, giảng dạy trực tuyến là 

phương án thay thế được chú trọng hơn cả.  

Bài viết này sẽ tập trung làm rõ vai trò của giảng dạy trực tuyến trong đào tạo 

quốc tế và khuyến nghị một số giải pháp chung nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy 

trực tuyến trong các tổ chức đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam, góp 

phần giúp nền giáo dục Việt Nam hội nhập sâu hơn với những nền giáo dục tiên tiến 

trên thế giới. 

2. Giảng dạy trực tuyến và quá trình hình thành 

Giảng dạy trực tuyến, đào tạo trực tuyến hay học tập trực tuyến (E-learning) là 

những cụm từ được dùng để chỉ một hình thức dạy và học mới. Đó là hình thức học 

tập từ xa, người học không cần đến trường, lớp. Theo quan điểm của Larreamendy - 

Joerns & cộng sự (2006), “giáo dục trực tuyến là một lĩnh vực mới nổi nằm ở điểm 

giao giáo dục từ xa, tương tác giữa con người với máy tính, công nghệ giảng dạy và 

khoa học nhận thức”. Nhìn chung, giảng dạy trực tuyến hay đào tạo trực tuyến chính 

là việc học viên chủ động học tập từ xa theo hình thức trực tuyến thông qua máy tính 

hay laptop có kết nối mạng tới một máy chủ - nơi lưu trữ tài nguyên cần thiết phục 

vụ việc học của học viên. Bên cạnh đó, người giảng viên cũng có thể thông qua đường 

truyền mạng đưa những hình ảnh, video chứa nội dung bài học tới học viên nhằm 

giúp họ tiếp cận được kiến thức. Đây là hình thức áp dụng công nghệ truyền thông 
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vào giảng dạy. Về cơ bản, hình thức này khác với loại hình giảng dạy truyền thống ở 

các điểm sau: vai trò của người giáo viên và người học, cách thức họ kết nối trong 

bài học,... (Young, S., 2006). 

Nhiều người cho rằng giáo dục trực tuyến ra đời gắn liền với việc phát minh ra 

World Wide Web. Tuy nhiên, trên thực tế, trong nghiên cứu của Harasim (2000) đã 

chỉ ra: Giáo dục trực tuyến là thành quả gắn với phát minh “email”. Tuy nhiên, chỉ 

đến khi World Wide Web ra đời cùng với máy tính kết nối mạng thì loại hình này 

mới có những bước phát triển đột phá .  

Theo nghiên cứu của Phan Thành Toàn (2017), nhìn chung, quá trình hình thành 

và phát triển của đào tạo trực tuyến được khái quát qua các giai đoạn sau: 

(i) Giai đoạn 1993 - 1999, E-learning 1.0: Công nghệ World Wide Web, hệ 

thống học liệu, các trang web tĩnh, tương tác giữa giáo viên và người học chưa nhiều. 

(ii) Giai đoạn 2000 - 2010, E-learning 2.0: Hệ thống học liệu E - learning cung 

cấp văn bản, video, và kênh thảo luận nhóm dạng văn bản cho người học. 

(iii) Giai đoạn 2010 - nay, E-Learning 3.0 - 4.0: Hệ thống mạng Internet phủ 

sóng rộng rãi, công nghệ ... có tác động lớn làm tăng trưởng ngành giáo dục trực 

tuyến. Ngày càng nhiều công cụ như trò chuyện trực tuyến, hội nghị truyền hình trực 

tiếp,… được đưa vào để giúp đỡ học viên trong quá trình học tập.  

Hình 1: Quá trình hình thành của giảng dạy trực tuyến trên thế giới 

 

 (Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng) 

Tại Việt Nam: Khoảng đầu những năm 2000, nhiều chủ đề, luận án, nghiên cứu, 
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lý luận về giảng dạy trực tuyến đã được đưa ra thảo luận, đánh giá. Năm 2005 - 2006, 

hội thảo về giảng dạy trực tuyến bắt đầu được mở ra để bàn luận những thông tin liên 

quan đến nền tảng giảng dạy trực tuyến. Nhưng cho đến năm 2007-2008, loại hình 

kinh doanh lĩnh vực này mới xuất hiện: Công ty Cổ phần eGame, hocmai… Trong 

khoảng năm 2009 - 2010, thị trường học trực tuyến sôi động hơn, một số doanh 

nghiệp kinh doanh giáo dục trực tuyến đã ra đời, hầu hết các doanh nghiệp đều chủ 

yếu tập trung vào cá nhân người học. Đến năm 2015, nhiều khía cạnh của học tập 

trực tuyến tiếp tục được khai thác, cụ thể, ứng dụng học tập trên thiết bị điện tử (ipad, 

di động, smart-watch,…) ra đời khiến nền giáo dục trực tuyến tăng trưởng mạnh mẽ 

và cùng với đó là sự phân cấp rõ và chuyên môn hóa cao. Đặc biệt, năm 2019-2020, 

khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, giáo dục Việt Nam đã thay đổi ở tất cả các cấp 

học, từ khối tiểu học đến các trường đại học đều đẩy mạnh áp dụng học tập theo hình 

thức trực tuyến khiến tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này nhanh vượt bậc. 

3. Sự phát triển của giảng dạy trực tuyến tại các quốc gia trên thế giới 

Theo Technavio, “Năm 2019, thị trường đào tạo trực tuyến trên toàn thế giới 

đạt doanh thu ấn tượng hơn 250 tỷ USD và có tiềm năng tăng thêm 93,64 tỷ USD 

trong giai đoạn 2020-2024 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR 13%”. Theo  

Research and Markets, “đến năm 2025, tổng giá trị thị trường đào tạo trực tuyến dự 

tính sẽ đạt giá trị đáng kinh ngạc là 325 tỷ USD”. Đây là những con số ấn tượng cho 

thấy thực trạng phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của giảng dạy trực tuyến hiện nay. 

Hoạt động giảng dạy trực tuyến phổ biến và lớn mạnh nhất tại Hoa Kỳ, nơi có 

nền giáo dục hàng đầu và áp dụng mô hình đào tạo trực tuyến đầu tiên trên thế giới 

vào cuối thế kỉ 20. Năm 2018, hơn 80% trường đại học tại Mỹ áp dụng hình thức 

giảng dạy trực tuyến cho sinh viên (theo số liệu của Cyber Universities). Bên cạnh 

Hoa Kỳ, châu Á cũng là một thị trường có các dịch vụ đào tạo trực tuyến lớn mạnh, 

đứng thứ hai trên thế giới. Năm 2018, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có các 

chương trình dạy và học trực tuyến phổ biến và hùng mạnh nhất Châu Á, tổng doanh 

thu hai nước đạt được trong lĩnh vực này lần lượt là 5,2 tỷ USD và 0,7 tỷ USD trên 

12,1 tỷ USD cả khu vực Châu Á, trong đó “chiếm tới 70% vốn đầu tư mạo hiểm và 

30% tổng số người dùng giáo dục trực tuyến toàn thế giới” (theo tờ University World 
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News). Tại Trung Quốc, các trường đại học đã tiến hành cải cách giáo dục trực tuyến 

để tạo nên một mạng lưới giáo dục mở dựa trên công nghệ thông tin và mạng viễn 

thông. Với sự phát triển nhanh chóng, số lượng các chương trình giảng dạy trực tuyến 

do các trường đại học Trung Quốc cung cấp đã vượt quá 500 và gần 3 triệu sinh viên 

đã tham gia trải nghiệm (Shang & Cao, 2017). 

Việt Nam là quốc gia đã áp dụng phổ biến các chương trình dạy và học trực 

tuyến vào chương trình đào tạo trong những năm gần đây. Năm 2017, theo University 

World News, Việt Nam là một trong mười quốc gia châu Á phát triển lĩnh vực này. 

Theo số liệu thống kê Ken Research, với tỷ lệ thâm nhập internet đạt 8% vào năm 

2019, tốc độ tăng trưởng đối với dịch vụ dạy và học trực tuyến sẽ đạt 23,4% từ 2019-

2023. Về mạng lưới viễn thông, Việt Nam là quốc gia sở hữu hệ thống kết nối viễn 

thông lớn mạnh với tốc độ băng truyền cao và giá cước dịch vụ internet được xếp vào 

nhóm rẻ nhất thế giới. Điều này dẫn đến Việt Nam là 1 trong 20 quốc gia có số người 

dùng internet nhiều nhất thế giới với 68,17 triệu người dùng năm 2020 (theo báo cáo 

của We are Social). Về phương diện xã hội, từ năm 2009, Việt Nam đã bắt đầu bước 

vào “thời kỳ dân số vàng” và theo thống kê, độ tuổi trung bình Việt Nam hiện nay là 

32,9 tuổi, đây là độ tuổi tiếp cận và sử dụng linh hoạt các phương tiện truyền thông 

và áp dụng công nghệ thông tin. Do đó, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi 

thế phát triển mạnh mẽ giảng dạy trực tuyến hiện nay. 

Trên thực tế, giảng dạy trực tuyến đang dần trở thành xu hướng trong giáo dục 

đại học trên thế giới và tại Việt Nam, hình thức giảng dạy này đã phát triển trong 

những năm gần đây. Đây là phương pháp giảng dạy tiên tiến được nhiều trường đại 

học áp dụng với những mức độ khác nhau nhằm nâng cao chất lượng giáo dục với 

các hình thức: trực tuyến hoàn toàn, kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống 

và trực tuyến. Theo nghiên cứu của Vũ Hữu Đức (2020), có hai nhóm chính áp dụng 

hình thức giảng dạy trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học: “(1) Trong đào tạo từ 

xa, có các chương trình của TOPICA, Viện Đại học Mở Hà Nội, FUNIX, Trường Đại 

học Mở TPHCM, (2) Trong đào tạo chính quy, giảng dạy trực tuyến được kết hợp 

với việc học truyền thống trên lớp ở các trường như trường Đại học Kinh tế Quốc 

Dân, trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, 

trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên,…” 
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Có thể thấy, giảng dạy trực tuyến đã và đang là một xu thế phát triển phổ biến, 

góp phần giải quyết không ít vấn đề khi mà các phương pháp giảng dạy truyền thống 

không thể đáp ứng được, đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến hầu hết 

các cơ sở giáo dục phải đóng cửa. Tuy nhiên, để phát triển hình thức giảng dạy này, 

cần có sự phối hợp từ phía nhà nước, các cơ quan chức năng và các trường học để 

thực hiện đồng bộ các giải pháp, chiến lược nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả 

năng ứng dụng công nghệ của đội ngũ giảng viên, nâng cao trách nhiệm của người 

học đồng thời có những biện pháp làm tăng tính tương tác giữa người dạy và người 

học. 

4. Đào tạo quốc tế bằng hình thức trực tuyến tại các trường đại học ở Việt Nam 

Đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam trong một vài năm gần đây 

đã trở thành một xu hướng tiếp cận với sự phát triển của giáo dục thế giới. Nhìn 

chung, các chương trình này đều có quy trình xét tuyển đầu vào không gây quá nhiều 

áp lực cho sinh viên, chi phí học tập phải bỏ ra cũng rẻ hơn 4-5 lần so với việc đi du 

học ở một số nước phát triển trên thế giới.  

Không ít trường đại học tại Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ các chương 

trình đào tạo quốc tế nhằm thúc đẩy mối liên hệ hợp tác với các trường đại học khác 

trên thế giới và giúp nâng cao vị thế của trường trong khu vực, thu hút được lượng 

lớn sinh viên trong nước và quốc tế. Có thể kể đến như, Trường Đại học FPT đã hợp 

tác với hơn 60 trường thuộc 27 quốc gia trên thế giới. Theo đó, sinh viên chỉ phải trả 

mức học phí bằng chương trình trong nước, kết quả học tập cũng được công nhận 

tương đương và tổng thời gian học tập không thay đổi. Hay như Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân cũng đã cho ra đời Viện Đào tạo Quốc tế (ISME), tiền thân là dự án đào 

tạo từ xa do tổ chức phát triển quốc tế của Thụy Điển (Sida) thực hiện. Các hoạt động 

liên kết đào tạo quốc tế được triển khai mạnh mẽ và chủ động cho thấy Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân luôn sẵn sàng trong việc tiếp nối và phát huy nguồn lực mà các 

dự án hỗ trợ phát triển quốc tế mang lại. 

Hiện nay, trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và đặc biệt là dưới tác động của đại 

dịch COVID-19, không ít cơ sở giáo dục đã phải chuyển sang đào tạo bằng hình thức 

trực tuyến và các tổ chức đào tạo quốc tế tại các trường đại học cũng không phải là 
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ngoại lệ. Theo Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội 

dung “quy định đối tượng, phạm vi áp dụng, các yêu cầu điều kiện tổ chức liên kết 

đào tạo và bảo đảm chất lượng trong liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức online và blended”, đào tạo trực tuyến trong đào tạo 

quốc tế được chia thành hai hình thức chính đó là: hình thức liên kết đào tạo trực 

tuyến (online) với “thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên 

trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình” và hình thức liên kết đào tạo trực 

tiếp kết hợp trực tuyến (blended) với “thời lượng giảng dạy theo phương thức trực 

tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình”. 

Để hoạt động giảng dạy trực tuyến trong đào tạo quốc tế tại các trường đại học 

ở Việt Nam diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 

những chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT, trước đó, Bộ 

cũng đã ban hành: Quy chế đào tạo từ xa và Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy 

định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Tuy 

nhiên, nhìn chung, các quy định hiện hành về giảng dạy trực tuyến cũng như giảng 

dạy trực tuyến trong các cơ sở đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam còn 

khá hạn chế, chưa đủ để có thể tạo thành hành lang pháp lý cho các cơ sở đào tạo 

quốc tế phát triển đào tạo trực tuyến.  

Phát triển giảng dạy trực tuyến trong đào tạo quốc tế hiện cũng đang là một 

trong số những thách thức không nhỏ của các trường đại học tại Việt Nam. Bên cạnh 

Bộ giáo dục và Đào tạo, các trường đại học cũng đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong đào tạo quốc tế hiện nay, 

đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Không thể phủ nhận, để 

đáp ứng được yêu cầu của người học đòi hỏi những phương thức quản lý sát sao, cải 

tiến phương pháp giảng dạy và quan trọng nhất đó là khả năng sử dụng công nghệ 

của giảng viên để đem đến những bài giảng thực sự lý thú, tạo động lực cho sinh viên 

nghiên cứu và học tập.  

Mặc dù có nhiều thách thức trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến trong đào 

tạo quốc tế, nhưng các trường đại học tại Việt Nam vẫn luôn áp dụng các thành tựu 

công nghệ - kỹ thuật, chủ động sáng tạo, làm mới mình, xây dựng môi trường học lý 
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tưởng và không ngừng theo kịp chất lượng giáo dục thế giới. Đây không chỉ là vấn 

đề chung của các trường đại học, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, các cơ quan, 

các Bộ, ban, ngành và tổ chức địa phương. 

5. Khuyến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong 

các cơ sở đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19 

Có thể thấy, tại Việt Nam, đào tạo quốc tế tại các trường đại học đang được coi 

là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Trong khi đó, vai trò của giảng 

dạy trực tuyến cũng đang ngày càng thu hút sự chú ý trong bối cảnh công nghiệp 4.0 

và đặc biệt là dưới tác động của COVID-19. Chính vì thế, nâng cao chất lượng giảng 

dạy trực tuyến trong đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam là điều đang 

được không ít trường đại học quan tâm. Để mô hình giảng dạy trực tuyến ngày càng 

hoàn thiện, cần đề ra các nhóm giải pháp chung như sau: 

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần xây dựng và ban hành các quy định cụ thể 

hơn về giảng dạy trực tuyến trong đào tạo quốc tế để đồng bộ những quy định về 

chương trình giảng dạy trực tuyến, cụ thể là học liệu điện tử, nội quy lớp học, phương 

pháp giảng dạy, điều kiện để tổ chức giảng dạy và việc công nhận những kết quả học 

tập trực tuyến để có thể bảo đảm sự hiệu quả và công bằng cho sinh viên. Việc ban 

hành những quy định cụ thể cũng sẽ giúp cho các trường đại học - nơi tổ chức các 

chương trình đào tạo quốc tế có cơ sở để kiểm định, đánh giá và nâng cao chất lượng 

giảng dạy trực tuyến. 

Với các cơ sở đào tạo quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam 

Về nhận thức, các nhà quản lý, giảng viên và học viên đang theo học tại các 

chương trình đào tạo quốc tế cần phải coi giảng dạy trực tuyến là một “cấu phần chính 

thức” của quá trình dạy và học chứ không chỉ là biện pháp nhất thời để ứng phó với 

COVID-19. Bên cạnh đó, cần phải có biện pháp kết hợp giữa việc triển khai những 

lớp học truyền thống và tiến hành giảng dạy trực tuyến để có thể tận dụng lợi thế công 

nghệ một cách tối đa, rút ngắn khoảng cách về thời gian và không gian cũng như phát 

huy tinh thần tự giác trong học tập của sinh viên. 
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Về chuyên môn, cần nhanh chóng tổ chức những buổi tập huấn, hướng dẫn, 

giúp giảng viên tiếp cận với các nền tảng công nghệ để hoàn thiện quá trình giảng 

dạy trực tuyến như “tham gia mô hình lớp học ảo” hay “cộng đồng học tập trực 

tuyến”,... Bên cạnh đó, chính giảng viên cũng cần phải liên tục cập nhật, hỗ trợ sinh 

viên thông qua một số ứng dụng công nghệ phổ biến như: zalo, facebook, ... hay email 

để kiểm tra tiến độ học tập cũng như  giải đáp những thắc mắc của sinh viên kịp thời.   

Về kỹ thuật, cần chuẩn bị, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị cũng như kết nối 

Internet đầy đủ và ổn định để tránh gây gián đoạn trong quá trình giảng dạy làm ảnh 

hưởng không tốt đến hiệu quả của chương trình giảng dạy trực tuyến. Không chỉ thế, 

các cơ sở đào tạo quốc tế cũng cần khuyến cáo giảng viên và sinh viên về an ninh 

mạng để trải nghiệm dạy và học trực tuyến diễn ra một cách an toàn và đạt hiệu quả 

cao nhất. 

Về chính sách quản lý, cần xây dựng phần mềm hệ thống quản lý tích hợp với 

những phần mềm liên quan đến chương trình học để có thể “đánh giá quá trình học, 

quản lý giảng dạy giúp việc học được triển khai ở nhiều cấp độ”. 
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XU THẾ CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI 

CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC LIÊN 

KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI 

THƯƠNG CƠ SỞ II – TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TREND OF CHANGING INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMS IN 

COUNTRIES ON THE WORLD - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

OF INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS AT FOREIGN TRADE 

UNIVERSITY - HOCHIMINH CAMPUS 

ThS. Huỳnh Đăng Khoa – Bộ môn Nghiệp Vụ 

 

TÓM TẮT 

Bài viết đã trình bày khái quát chung về liên kết đào tạo quốc tế ở bậc giáo dục 

đại học, sự cần thiết cải cách chương trình đào tạo và giới thiệu về xu thế cải cách 

chương trình đào tạo tại các nước trên thế giới. Trên cơ sở phân tích những thách 

thức, khó khăn, cơ hội của chương trình đào tạo quốc tế hiện đang triển khai tại trường 

Đại học Ngoại thương Cơ sở II – tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu 

hóa – quốc tế hoá và xu thế cải cách chương trình đào tạo trên thế giới. Tác giả đã đề 

xuất một số nhóm giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

của các chương trình liên kết quốc tế đang được triển khai tại đây bao gồm: Nâng cao 

trình độ đội ngũ quản lý chương trình; Cải cách chất lượng chương trình đào tạo; Đầu 

tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu; Tăng cường kết hợp 

với các doanh nghiệp; Chủ động đáp ứng các tiêu chí và tổ chức kiểm định chương 

trình. 

Từ khoá: Chương trình đào tạo quốc tế; Cải cách chương trình 

Abstract 

This paper provides an overview of international education programs, 

importance of curriculum reform and introduction a curriculum reform on the world. 

Based on the analysis of challenges, difficulties, opportunities for enhancement of 

international education programs at Foreign Trade University - Hochiminh campus 
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for globalization and reforming training programs in the world. The author have 

proposed a number of necessary solutions to improve the quality of programs, 

including: Improving program operator teams; Training curriculum reform; Investing 

in material facilities and equipment service of training and scientific research; 

Cooperation with research institutions and enterprises; Actively match the criteria 

and organize the accreditation of the training program. 

Keywords: International education programs; Training programs reforms 

1. Đặt vấn đề 

Quyết định số 711/QĐ-TTg về phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 

– 2020” của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại của lĩnh vực này như: “Nội 

dung chương trình, phương pháp dạy và học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm 

được đổi mới. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết… nhà trường chưa gắn 

chặt với đời sống kinh tế, xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã 

hội; chưa chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành 

của học sinh, sinh viên”. Để giải quyết những vấn đề có liên quan này đối với hệ 

thống giáo dục đại học của Việt Nam, phương pháp tiếp cận nhanh nhất đó là tổ chức 

các chương trình giáo dục liên kết đối với các trường đại học ở các nước tiên tiến. 

Liên kết đào tạo quốc tế vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa tăng 

vị thế của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập. 

 Ưu điểm nổi bật nhất của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là tạo một 

môi trường và cơ hộ cho người học có thể tiếp cận với các chương trình giáo dục có 

chất lượng của nước ngoài; chi phí theo chương trình học thường ít hơn so với đi du 

học tại nước ngoài, chỉ vào khoảng 30 - 40% chi phí học tập tại nước ngoài. Bên cạnh 

đó, việc sở hữu bằng cấp của các trường liên kết ở nước ngoài cũng giúp cho học viên 

có thêm nhiều thế mạnh hơn, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ lưu loát. 

Tuy nhiên, theo bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Bình (2017) khi tác giả 

nghiên cứu về công tác phát triển chương trình đào tạo, đặc biệt là trong mảng liên 

kết quốc tế trong các trường đại học ở Việt Nam chưa được chú trọng đúng mức, 

chưa có nhiều trường đầu tư chuyên sâu vào công việc này, chương trình đào tạo 

thường là sẽ nhập khẩu hoàn toàn từ các trường đối tác cùng khối ngành thường có 
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nhiều môn học giống nhau, không có đặc thù của từng trường, có trường tổ chức dạy 

những môn mà nhà trường có thế mạnh về giảng viên giảng dạy chứ không phải dạy 

những môn học mà xã hội và học viên cần; có một số chương trình đào tạo quá tập 

trung vào lý thuyết; có chương trình lại quá tập trung vào trang bị kỹ năng thực hành, 

không có nền tảng kiến thức vững dẫn đến người người học khó có thể chọn con 

đường học thuật nếu muốn học ở bậc học cao hơn,... 

Do đó, từ những yêu cầu cấp thiết, thực trạng trên cho thấy công tác liên kết đào 

tạo quốc tế của các trường đại học hiện nay cần phải đổi mới để tiệm cận hơn với nhu 

cầu thực tế.  

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Chương trình đào tạo liên kết quốc tế 

 Theo Bộ giáo dục và đào tạo (2002) quy định về chương trình đào tạo liên kết 

quốc tế là hành vi các chủ thể quan hệ quốc tế đáp ứng lợi ích hay nguyện vọng của 

nhau, không chống đối nhau. Đặc điểm cơ bản của chương trình liên kết quốc tế là 

có 2 chủ thể tham gia trở lên và có sự tham gia của yếu tố quốc tế. Trong phạm vi 

hợp tác của các trường đại học, chương trình liên kết quốc tế là hoạt động chủ thể 

thuộc một trường đại học hợp tác với chủ thể thuộc quốc gia khác nhằm mục đích 

đáp ứng nguyện vọng của nhau. Hay nói một cách khác chương trình liên kết quốc tế 

của trường đại học là những hoạt động có sự kết hợp giữa cá nhân/tập thể của một 

trường đại học với cá nhân, tổ chức nước ngoài nhằm thực hiện những nội dung mà 

hai bên thỏa thuận. 

2.2. Vai trò của liên kết quốc tế đối với các trường đại học 

 Các thông tin từ bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hồng Trang (2016) đã 

chỉ ra một số vai trò chính của hoạt động liên kết giáo dục giữa các trường Đại học 

Việt Nam với các trường Đại học, các tổ chức giáo dục của các nước tiên tiến.  

 Đầu tiên, khi thị trường giáo dục là một thị trường cạnh tranh như hiện nay thì 

hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế là hoạt động cần thiết để giúp các trường đại học 

tại Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.  

 Thứ hai, hoạt động liên kết quốc tế có vai trò quan trọng trong việc định hướng 

sự phát triển của các trường đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại 

học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.  
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 Thứ ba, liên kết hợp tác quốc tế giúp các trường đại học thiết lập được nhiều 

hình thức hợp tác đa dạng, phong phú với các chương trình, dự án hợp tác đào tạo, 

hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác song phương và đa phương... 

 Thứ tư, hoạt động liên kết hợp tác quốc tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối 

với sự phát triển của các trường đại học nói riêng và nền giáo dục đại học của các 

quốc gia nói chung. 

 Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác liên kết quốc tế còn đóng vai trò tích cực trong 

việc xây dựng định hướng và đổi mới giáo dục, nghiên cứu khoa học và triển khai 

ứng dụng để phục vụ sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

2.3. Một số xu hướng cải cách chương trình đào tạo tại các nước trên thế giới – 

kinh nghiệm cho các chương trình liên kết quốc tế 

2.3.1. Xu hướng cải cách chương trình đào tạo ở Mỹ 

 Theo tác giả Ming, F.Y. (2006) thì xu thế cải cách chương trình đào tạo tại Mỹ 

theo hướng đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị lối sống, kỹ năng 

sống. Bên cạnh đó, chính phủ chủ động hướng dẫn, các tổ chức và xã hội tích cực 

tham gia vào các hoạt động đào tạo. Xu hướng phát triển hài hòa thống nhất và đa 

dạng về cấu trúc chương trình đào tạo và đánh giá chương trình đào tạo. Ngoài ra, họ 

còn đẩy mạnh theo hướng nghiên cứu khoa học kỹ thuật liên hệ với các ngành xã hội 

nhân văn. Cuối cùng, hoạt động cải cách dựa trên nền tảng của các chương trình giáo 

dục trước đây bằng cách kết hợp việc cải cách chương trình đào tạo trước đây để tiến 

hành cải cách một cách toàn diện. 

2.3.2. Xu hướng cải cách chương trình đào tạo tại Đức 

 Theo các dữ liệu từ bài nghiên cứu của tác giả Feng, Z.X., (2005) về đổi mới 

cải cách các chương trình giảng dạy khoa học tổng hợp tại Đức đã cho thấy trong 

những năm gần đây chính phủ Đức đã phát động chương trình đại học tài năng và 

chính phủ đã chi những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ xây dựng và phát triển các 

trường đại học cao cấp, khuyến khích nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ. 

 Đặc điểm của các trường đại học của Đức được kết hợp rất chặt chẽ với các 

doanh nghiệp. Sinh viên học tập tại trường khoảng 3 đến 4 năm còn thực tập trong 

một Công ty, cơ sở sản xuất hoặc ở nước ngoài với thời gian khoảng 6 tháng. Luận 

văn tốt nghiệp tập trung vào ứng dụng và thường được yêu cầu phải hoàn thành tại 
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doanh nghiệp.  

 Hiên nay, tác giả Feng, Z.X., (2005) nhận định xu hướng cải cách chương trình 

đào tạo tại Đức đang diễn ra theo hướng chương trình đào tạo được tổ chức đa dạng 

hóa môi trường học tập, các tổ chức giáo dục mở rộng sang các lĩnh đời sống thường 

ngày; chương trình đào tạo tập trung vào khả năng tiếp thu kiến thức trên giảng đường 

và thực hành tại các doanh nghiệp; chương trình đào tạo theo hướng khích lệ, khuyến 

khích học tập và phát huy năng lực hợp tác; đánh giá lại vai trò của giảng viên và học 

viên; phát triển đào tạo các khả năng sở trường của học viên. 

2.3.3. Xu hướng cải cách chương trình đào tạo tại Úc 

 Xia, W., (2006) khi nghiên cứu về đặc điểm, khó khăn và vấn đề cải cách 

chương trình đào tạo đương đại của Úc đã có một số những vấn đề nổi bật đối với 

nền giáo dục của quốc gia thuộc Châu Đại Dương này, gồm có các cấp học gồm giáo 

dục đại học hoặc dạy nghề (TAFE), Associate's Degree, đại học (bao gồm cả bằng 

học sĩ danh dự), thạc sĩ và tiến sĩ. Nước Úc có dân số ít và có thể coi là một nước 

thực hiện công nghiệp hóa giáo dục, thu hút nhiều sinh viên tại các nước khác nhau 

trên thế giới đến theo học. Số lượng sinh viên quốc tế lớn và thu học phí cao hơn 

nhiều so với sinh viên trong nước. Mỗi năm quỹ hỗ trợ giáo dục của chính phủ Úc rất 

lớn và được phân bổ để hỗ trợ giáo dục đại học, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và tài trợ 

cấp học bổng cho các sinh viên trong và ngoài nước. 

 Hiện nay, hoạt động cải cách chương trình đào tạo của Úc đang triển khai theo 

hướng phát triển nội dung chương trình đào tạo mang tính đa dạng hóa và mở rộng 

các chương trình đào tạo theo các ngành mang tính thời đại; dân chủ hóa chế độ quản 

lý chương trình đào tạo, phân quyền quản lý chương trình đào tạo; xây dựng mô hình 

mục tiêu chương trình để đào tạo nhân tài có tính chuyên nghiệp cao; phương thức tổ 

chức chương trình đào tạo kết hợp tính phổ biến với chọn lọc. 

2.3.4. Xu hướng cải cách chương trình đào tạo tại Nhật Bản 

 Nhật Bản là một trong những quốc gia mang dậm dấu ấn của văn hoá Á Đông, 

nhưng lại chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi nền văn minh phương Tây nên trong bài 

nghiên cứu của mình, tác giả Feng, X.G., (2006) khi nghiên cứu về văn hoá Nhật Bản 

và xu hướng cải cách giáo dục đã chỉ ra những hướng đi mà Nhật Bản đang hướng 

đến nhằm cải cách chương trình đào tạo bậc đại học của mình. Đầu tiên, chương trình 
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tập trung vào việc đào tạo khả năng học tập độc lập và tư duy độc lập. Bên cạnh đó, 

chương trình tập trung vào nền giáo dục học đường, giảng dạy trên lớp. Xây dựng 

phát triển chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và thực hiện đào tạo mang tính linh 

hoạt. Cuối cùng, chương trình chú trọng đến thiết lập chương trình đào tạo mang tính 

cá nhân hóa, đa dạng hóa và tích hợp hóa. 

2.3.5. Xu hướng cải cách chương trình đào tạo tại Trung Quốc 

 Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về việc xây dựng hệ thống 

giáo dục cũng như các điều kiện liên quan do sự tương đồng về thể chế chính trị Xã 

hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để phát triển giáo dục bậc đại học và sau đại học đáp ứng 

hội nhập và những chuẩn mực quốc tế, thì hiện nay hoạt động cải cách chương trình 

đào tạo đang diễn ra rất triệt để và nhanh chóng. Cụ thể, hiện nay Chính phủ Trung 

Quốc đang xây dựng chương trình đào tạo mang tính tổng hợp, định hướng cho con 

người, kết hợp chương trình đào tạo trong và ngoài nước, mục đích đào tạo thông 

minh. Bên cạnh đó, họ còn đang thiết lập một hệ thống đánh giá đa chiều trong cải 

cách chương trình đào tạo. (Hua, H.W., 2014) 

 Thông qua các đặc điểm của mỗi hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới đang 

cải cách nền giáo dục của mình sao cho tiệm cận với xu thế toàn cầu hoá, đổi mới và 

phù hợp với với các yêu cầu thế giới đặt ra, chúng ta có thể thấy xu thế chung của 

hoạt động cải cách chương trình đào tạo trên thế giới đang diễn ra theo các hướng 

sau: 

 Thứ nhất, tích hợp chương trình đào tạo mang tính khoa học với xã hội nhân 

văn; 

 Thứ hai, mở rộng xác định, lựa chọn các mục tiêu cho chương trình đào tạo; 

 Thứ ba, xây dựng chương trình đào tạo mang tính toàn cầu hóa; 

 Thứ tư, chú trọng nâng cao chương trình đào tạo lý thuyết cơ bản; 

 Thứ năm, kết hợp mang tính thống nhất và linh hoạt trong chương trình đào 

tạo; 

Thứ sáu, tăng cường giáo dục về đạo đức lối sống cho học viên, sinh viên; 

Thứ bảy, chú trọng việc đào tạo tính cách cho học viên, sinh viên. 

Thứ tám, hướng đến nền giáo dục phát triển tôn trọng sinh mạng trong cuộc 

sống của con người. 
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Thứ chín, mở rộng phạm vi cải cách chương trình đào tạo, đi sâu vào nội dung 

khoa học; 

3. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu được tác giả thực hiện bằng phương pháp định tính, cụ thể là 

phương pháp nghiên cứu tại bàn thông qua các dữ liệu thứ cấp.  

 (1) Phương pháp thu thập dữ liệu: Để thực hiện bài nghiên cứu này, tác giả đã 

sử dụng các phương pháp tra cứu các thông tin từ các bài báo khoa học của của học 

giả có uy tín trên thế giới về xu hướng cải cách hệ thống giáo dục của các nền kinh 

tế tiên tiến trên thế giới; phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của từng hệ thống 

giáo dục và cách họ thực hiện hoạt động đổi mới để phát triển và tăng trưởng trong 

xu thế mới. Song song đó, tác giả cũng tìm hiểu thực trạng triển khai của các chương 

trình đào tạo liên kết bậc đại học tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, tại 

TPHCM thông qua các các dữ liệu, tài liệu công bố từ các chương trình liên kết đang 

triển khai.  

 (2) Phương pháp phân tích dữ liệu: Thông qua những nguồn dữ liệu uy tín thu 

thập được, tác giả tiến hành phân tích, so sánh đối chiếu với những thực trạng hoạt 

động quản lý, triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế tại trường Đại học 

Ngoại thương Cơ sở II tại TPHCM với các chương trình đào tạo quốc tế đang được 

các quốc gia tiên tiến trên thế giới triển khai trong thời gian gần đây. Qua đó tác giả 

rút ra các bài học kinh nghiệm và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp; khuyến nghị 

Ban điều hành chương trình tận dụng được các yếu tố mới mà các nền giáo dục tiên 

tiến đang triển khai nhằm nắm bắt tốt các cơ hội để tăng trưởng và phát triển bền 

vững trong tương lai. 

4. Thực trạng triển khai chương trình 

 Hiện nay tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TPHCM đang triển 

khai một số chương trình liên kết đào tạo như sau: Cử nhân Quản trị Marketing 

Northampton (Anh Quốc); Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire (Anh Quốc); Cử nhân 

Quản trị kinh doanh Angelo State (Hoa Kỳ); Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Bloomsburg (Hoa Kỳ). 

 Hầu hết ở các chương trình liên kết của nhà trường đều đã được cấp phép triển 

khai đúng quy định; đạt chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với 
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chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với năng lực, nguyện vọng của sinh viên khi 

theo học ở mỗi chương trình. Tất cả các chương trình đều được giảng dạy bởi đội ngũ 

giảng viên nước ngoài và các giảng viên tại Việt Nam đủ các tiêu chuẩn về yêu cầu 

giảng viên giảng dạy do các trường đối tác yêu cầu về năng lực giảng dạy và tư vấn 

học thuật cho sinh viên.  

 Bên cạnh đó, sinh viên khi tham gia chương trình còn được tạo các điều kiện 

thuận lợi để tham gia các câu lạc bộ học thuật, hoạt động ngoại khoá, giao lưu sinh 

viên quốc tế nhằm tạo một môi trường học tập năng động, tiếp cận với thực tế xã hội 

đồng thời phát triển toàn diện các kỹ năng mềm: Thuyết trình, hùng biện, làm việc 

nhóm,... 

 Ngoài ra, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế được thiết kế khi liên kết 

đào tạo cũng là các chương trình đang được sử dụng giảng dạy tại các trường Đại học 

đối tác tại Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Điều này đã tạo thuận lợi cho sinh viên khi 

tốt nghiệp có thể nhận bằng cấp quốc tế và được công nhận trên toàn thế giới với chi 

phí học tập thấp hơn so với du học trực tiếp. 

 Tuy nhiên bên cạnh đó, các chương trình liên kết vẫn còn gặp một số trở ngại 

chính chủ yếu nằm ở phần cơ sở vật chất, diện tích giảng đường, các khu vực tiện ích 

gần như không thể mở rộng theo tiêu chuẩn của các đối tác nước ngoài do đặc thù 

của cơ sở nên cũng dẫn đến một số bất tiện về sinh hoạt, học tập cho sinh viên thuộc 

các chương trình hệ liên kết.  

5. Đề xuất giải pháp – kiến nghị 

 Liên kết hợp tác quốc tế đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng định hướng 

và đổi mới giáo dục, nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng tiên tiến. Quá 

trình này mang đến cho các trường đại học Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý giá 

trong việc đổi mới tư duy, phương thức quản lý giáo dục, lựa chọn phương hướng và 

cải tiến hệ thống, quy trình đào tạo, đồng thời tiếp cận gần hơn với các nền giáo dục 

tiên tiến trên thế giới. Từ các xu hướng cải cách của các nền giáo dục tiên tiến trên 

thế giới kết hợp với thực trạng hiện tại đang triển khai tại trường Đại học Ngoại 

thương Cơ sở II tại TPHCM đã tạo ra một số cơ hội và thách thức với các chương 

trình đang triển khai. Từ đó, đòi hỏi các chương trình phải càng hoàn thiện hơn nữa 

để có thể đáp ứng tốt các xu thế cải cách giáo dục đang diễn ra và nâng cao chất lượng 
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liên kết đào tạo quốc tế. Muốn được như vậy, chương trình cần phải nghiên cứu, ứng 

dụng một số cách thức, phương pháp:  

 Tăng cường khảo sát nhu cầu đào tạo về số lượng, ngành nghề và ngưỡng đầu 

vào về trình độ nhân lực. 

 Quản lý tốt việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nội dung, chương trình và 

phương pháp đào tạo trong quá trình liên kết đào tạo. 

 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý chương trình phù hợp với yêu cầu, quy mô, 

tính chất hoạt động của từng chương trình liên kết đào tạo. 

 Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công 

tác đào tạo và phục vụ giá trị gia tăng cho sinh viên.  

 Nhanh chóng tiến hành đáp ứng các tiêu chuẩn và kiểm định các chương trình 

đào tạo theo chuẩn của các tổ chức kiểm định có uy tín của thế giới. Đồng thời tổ 

chức phối hợp tốt giữa các bộ phận trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo 

song song giữa các đối tác chương trình.  

6. Kết luận 

 Quốc tế hoá và liên kết quốc tế vừa là mục tiêu nhưng cũng là động lực và 

biện pháp để các nước trên thế giới có thể thay đổi chương trình đào tạo, cải cách 

giáo dục, với các ngành đào tạo chưa cải cách kịp theo xu hướng toàn cầu hóa sẽ gặp 

phải nhiều bất cập và khó khăn trong đào tạo nguồn nhân lực. Đứng trước những 

thách thức và cơ hội toàn cầu hóa các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trường 

Đại học Ngoại thương – CSII - TPHCM cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác 

cải cách chương trình đào tạo để bắt kịp với xu thế đào tạo nguồn nhân lực hội nhập 

quốc tế. Bài viết đã tổng quan về xu thế cải cách chương trình đào tạo trong bối cảnh 

quốc tế, nêu ra các thách thức; cơ hội và đưa ra các nhóm giải pháp cải cách chương 

trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực và tạo việc làm bền vững 

cho học viên. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO 

TẠO QUỐC TẾ TRONG THỜI KÌ ĐẠI DỊCH COVID-19 

SOLUTIONS FOR INTERNATIONAL JOIN TRAINING PROGRAMS  

AMID THE COVID-19 PANDEMIC 

ThS Vũ Phương Hồng Ngọc – Bộ môn Tiếng Anh 

 

TÓM TẮT 

Hoạt động hợp tác quốc tế đã và đang là một xu thế tất yếu, thu hút sự quan tâm 

của hầu hết các trường đại học trong và ngoài nước. Tình hình dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp hiện nay trên thế giới có tác động không nhỏ đến việc học tập của một 

số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài và của các sinh viên Việt Nam chuẩn bị chuyển 

tiếp sang giai đoạn hai tại nước ngoài. Đây đang là điều khiến phụ huynh và học sinh 

băn khoăn, lo lắng; đồng thời ảnh hưởng đến số lượng tuyển sinh của các chương 

trình liên kết đào tạo quốc tế tại các trường đại học. Bài viết này sẽ phân tích một số 

những tác động của đại dịch đến các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đồng thời 

đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình trạng này. 

Từ khóa:  hội nhập, hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo 

Abstract 

International cooperation has been an inevitable trend, attracting the attention 

of most domestic and foreign universities. The complicated situation of Covid-19 

pandemic in the world today has a significant impact on the study of some 

Vietnamese overseas students and of Vietnamese students preparing to the second 

stage overseas. This is what makes parents and students anxious; and at the same 

time, affects the enrollment of a number of international joint training programs at 

universities. This article will analyze some of the effects of the epidemic on 

international joint training programs, and propose some solutions to cope with this 

situation. 

Keywords: integration, international cooperation, joint training program 
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1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, các cơ sở giáo dục tại Việt Nam ngày càng quan tâm 

đến việc liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế. Việc liên kết đào tạo quốc tế diễn ra 

ở gần như tất cả các cấp học từ mầm non đến đại học và sau đại học. Đây là xu hướng 

tất yếu dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục. Trong năm 

2017/2018 đã có khoảng 149.200 sinh viên theo học các chương trình liên kết đạo tạo 

với Vương Quốc Anh tại Đông Á, chiếm 1/3 số lượng sinh viên theo học các chương 

trình liên kết với Vương Quốc Anh trên toàn cầu. Hiện đã có hơn 450 chương trình 

đào tạo quốc tế của 70 cơ sở giáo dục đại học. Các chương trình liên kết đào tạo với 

nước ngoài đã tuyển được tổng số 86.000 sinh viên, học viên. Liên kết đào tạo quốc tế 

đem lại thêm lựa chọn giáo dục cho người học bên cạnh các chương trình đào tạo trong 

nước và chương trình đào tạo hoàn toàn ở nước ngoài. Các hoạt động hợp tác quốc tế 

của các trường đại học được mở rộng về phạm vi, số lượng và loại hình trong thập niên 

qua, trong đó phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là một trong những 

mô hình hợp tác phổ biến hiện nay. Sở dĩ các chương trình đào tạo liên kết quốc tế đã 

và đang phát triển nhanh vì những chương trình này đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên 

cứu của một bộ phận không nhỏ người học. Không chỉ tiết kiệm được thời gian học tập 

ở nước ngoài hay chi phí mà người học còn được tiếp cận các chương trình học tiến bộ 

để hội nhập quốc tế.  Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hiện có 

một lượng du học sinh và sinh viên Việt Nam không thể ra nước ngoài học tập, đang cần 

tìm chỗ học trong nước. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các trường đại học Việt Nam đón 

thêm sinh viên quốc tế. 

Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, các trường đại học 

vẫn mở cửa đón nhận sinh viên và thực hiện các hoạt động đào tạo một cách bình thường. 

Đây là dịp tốt cho các cơ sở đào tạo tiếp nhận sinh viên Việt Nam đang du học tại nước 

ngoài về tiếp tục học tập, đồng thời cũng là cơ hội tốt để tiếp nhận sinh viên nước ngoài 

đến học tập tại Việt Nam. 

Bài viết này sẽ chỉ ra đưa ra những tác động của đại dịch đến các chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế tại các trường đại học tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một 

sốt giải pháp để duy trình các chương trình liên kết trong thời kì dịch bệnh còn diễn 
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biến phức tạp như hiện nay. 

2. Khung lý thuyết 

2.1 Khái niệm chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

Theo GS-TSKH Phạm Sỹ Tiến - nguyên Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Trưởng ban 

Điều hành Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài (Đề án 322), chuyên gia Cục 

Đào tạo với nước ngoài phê duyệt chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam với nước ngoài: liên kết đào tạo (LKĐT) là tất cả các hình thức 

hợp tác mà phía nước ngoài không cần thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện 

tại Việt Nam; hai phía đối tác cùng cung cấp một chương trình đào tạo có thể là chương 

trình hoàn toàn của nước ngoài, hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng; hai bên 

thống nhất phân bổ thời gian đào tạo tại Việt Nam và thời gian ở nước ngoài, văn bằng 

do phía nước ngoài hoặc hai phía cùng cấp. 

Với định nghĩa đó, các chương trình tiên tiến do Bộ GD-ĐT triển khai tại các 

trường đại học (ĐH) trọng điểm và chương trình đào tạo của các đại học do nước ngoài 

đầu tư 100% như Đại học RMIT, ĐH Việt Nam - Anh Quốc hoặc các ĐH Việt Nam 

được sự hỗ trợ của nước ngoài như ĐH Việt - Đức, ĐH Khoa học và Công nghệ Việt 

- Pháp không thuộc chương trình LKĐT. 

2.2 Phân loại các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

Các chương trình LKĐT có thể phân theo hai nhóm: nhóm các chương trình 

LKĐT được hỗ trợ của nhà nước hay tổ chức nước ngoài và nhóm các chương trình 

LKĐT do người học đóng góp về tài chính (tự phí). 

Các chương trình LKĐT được hỗ trợ của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế phần 

lớn đã kết thúc, hiện tại chỉ còn rất ít và chủ yếu do giảng viên Việt Nam đảm nhiệm. 

Mặc dù vậy, chất lượng đào tạo của các chương trình này vẫn đảm bảo tốt. 

Các chương trình LKĐT dựa vào hỗ trợ tài chính của Nhà nước bị khống chế về 

số lượng. Với sự năng động của các cơ sở giáo dục đại học bao gồm cả công lập và 

ngoài công lập, các chương trình LKĐT tự phí đã tăng nhanh với số lượng hơn 400 

chương trình. 

LKĐT tự phí còn tập trung nhiều trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tài chính 
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ngân hàng, những ngành mà trong nước đang đào tạo nhiều. Tuy ít nhưng cũng đã có 

LKĐT về công nghệ hóa, công nghệ hóa dược, công nghệ xây dựng, công nghệ thông 

tin và phần mềm, điện - điện tử của các trường đại học kỹ thuật. 

2.3 Mục tiêu của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế: 

Theo PGS. TS Nguyễn Thanh Hà tại hội thảo quốc tế “Chất lượng và hiệu quả 

của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế” diễn ra tại trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân 11/2017, mục tiêu của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế có thể được nhóm 

lại trong hai nhóm mục tiêu chính: nhóm mục tiêu hiệu quả kinh tế và nhóm mục tiêu 

chất lượng học thuật. Mục tiêu hiệu quả kinh tế hướng đến tăng số lượng tuyển sinh, 

tăng doanh thu và giảm chi phí. Mục tiêu chất lượng học thuật chú trọng vào phát triển 

năng lực đào tạo cho các trường đại học và tạo ra cơ hội học tập chất lượng cao cho xã 

hội. Do chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo có mối quan hệ 

tác động qua lại với nhau, một trong những bài toán khó đặt ra cho các trường đại học 

là làm sao vừa bảo đảm, nâng cao được chất lượng đào tạo, đồng thời lại vừa tăng 

cường được hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong xu hướng 

quốc tế hóa và cạnh tranh mở rộng hiện nay. 

3. Phương pháp 

Bài viết đã được thực hiện bằng cách sử dụng chủ yếu phương pháp thu thập, so 

sánh, phân tích và tổng hợp thông tin và số liệu từ nhiều nguồn khác nhau như sách, 

bài báo đến báo cáo và khảo sát từ các viện nghiên cứu và chuyên gia trong ngành để 

xem xét, phân tích và đánh giá tác động của đại dịch đến hoạt động liên kết đào tạo 

quốc tế, từ đó rút ra những giải pháp khả thi nhất trong thời điểm hiện tại.  

4. Tác động của đại dịch Covid-19 đến việc triển khai các chương trình liên kết 

đào tạo quốc tế 

4.1 Số lượng tuyển sinh giảm 

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), 

các chương trình liên kết chuyển tiếp quốc tế năm vừa qua của trường không tuyển 

được nhiều thí sinh. Nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại dịch bệnh, mặc dù nếu 

đăng ký học thì 2 - 3 năm nữa sinh viên mới ra nước ngoài. Ngoài ra, ít thí sinh đăng 
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ký học chương trình liên kết chuyển tiếp còn có thể liên quan đến tài chính của phụ 

huynh vì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, các chương trình du học tại chỗ, 

cấp bằng nước ngoài tại trường hoặc các chương trình ĐH nước ngoài đã chuyển giao 

hết công nghệ cho trường vẫn thu hút được thí sinh đăng ký. Cùng chung quan điểm, 

PGS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng cho rằng tâm 

lý e ngại dịch bệnh ở các nước là điều quan trọng nhất khiến lượng thí sinh đăng ký 

học chương trình chuyển tiếp không nhiều. 

Số liệu thí sinh đăng ký tại Trường ĐH Quốc tế TP.HCM cũng cho thấy xu hướng 

học chương trình liên kết chuyển tiếp giảm rõ rệt so với đào tạo hoàn toàn tại Việt 

Nam. Cụ thể, chương trình đào tạo liên kết với ĐH West of England (Anh), ở ngành 

quản trị kinh doanh, trong năm 2020, chương trình học hoàn toàn tại Việt Nam (4 + 0) 

tuyển sinh được 175 sinh viên (SV) thì chương trình 2 + 2 chỉ tuyển được 13 người. Ở 

ngành kỹ thuật y sinh, chương trình 4 + 0 tuyển được 36 SV, 2 + 2 tuyển được 16. Các 

ngành học khác ở chương trình liên kết ĐH West of England còn tuyển được ít hơn 

nữa cả ở 4 + 0 cũng như 2 + 2. Ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông chỉ xét tuyển 

chương trình 2 + 2 thì chỉ có 1 thí sinh đăng ký. Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng 

Truyền thông và tổ chức sự kiện, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, 

cũng cho biết trường có hai ngành học nằm trong chương trình liên kết chuyển tiếp với 

trường ĐH của Úc, trong đó có một ngành mới mở. Năm 2020, mỗi ngành chỉ tuyển 

được 14 SV. 

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp 

TP.HCM, cho rằng trong năm tới, việc tuyển sinh chương trình liên kết để chuyển tiếp 

quốc tế còn phải tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nếu diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn 

phức tạp như hiện nay, các chương trình này vẫn sẽ rất khó tuyển sinh. 

4.2 Thay đổi hình thức giảng dạy sang trực tuyến 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học 

ở nước ngoài bị ảnh hưởng rất lớn, nhiều cơ sở giáo dục đại học ở các nước phải chuyển 

sang hình thức học trực tuyến; môi trường xã hội ở nhiều nước phải thực hiện cách ly. 

Những yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến người học ở các nước, trong đó có lưu 

học sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài. Một thách thức khác xuất hiện là làm thế 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
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nào các trường đại học có thể đảm bảo giá trị gia tăng cho sinh viên quốc tế khi không 

cần đặt chân đến trường, làm thế nào để cho họ tiếp xúc với các kỹ năng giao thoa văn 

hóa mà lẽ ra phải có từ những tương tác giữa con người với nhau, làm thế nào để bù 

đắp sự thiếu hụt về mặt tương tác với cộng đồng người bản xứ. 

Những thách thức này làm tăng thêm sự cạnh tranh khốc liệt hiện có đối với các 

trường đại học, đối với những trường này sẽ khó chứng minh giá trị gia tăng hơn cho 

sinh viên quốc tế khi các lợi thế về thể chất trong chính trường hoặc khuôn viên trường 

bị loại bỏ, so với các trường đại học đã kết hợp giảng dạy trực tuyến học tập kết hợp 

trong nhiều năm. 

 Trong khi đó, Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hiện nay, 

các trường đại học của Việt Nam vẫn mở cửa đón nhận sinh viên và thực hiện các hoạt 

động đào tạo một cách bình thường. Đây là dịp tốt cho các cơ sở giáo dục đại học tiếp 

nhận sinh viên Việt Nam đang du học tại nước ngoài về nước tiếp tục học tập, đồng 

thời cũng là cơ hội tốt để tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.   

4.3 Những khó khăn khác 

Đại diện các cơ sở giáo dục đại học đã chia sẻ khó khăn mà họ đang gặp phải 

như: vấn đề xin visa và làm thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài, sinh viên 

quốc tế muốn vào Việt Nam, đặc biệt sinh viên Việt Nam đang “mắc kẹt” ở nước ngoài 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo một báo cáo của ESN được công bố vào tháng 

4, sau khi đại dịch bùng phát, 42% sinh viên trao đổi quyết định ở lại nước đến, 40% 

quyết định về nước, 4% bị mắc kẹt ở nước đến, không thể để trở về nhà, 8% không thể 

bắt đầu trao đổi và 5% không quyết định phải làm gì (Gabriels & Benke-Aberg, 2020). 

5. Giải pháp 

5.1 Du học tại chỗ 

Bà Nguyễn Thụy Hoài Trâm, Giám đốc marketing, kỹ thuật số và tuyển sinh toàn 

cầu, Trường ĐH RMIT Việt Nam, cho rằng lựa chọn theo học trường ĐH quốc tế tại 

Việt Nam (hay còn gọi là du học tại chỗ) nay càng trở nên hấp dẫn hơn khi thế giới 

đang phải chống chọi với những thách thức mà đại dịch tạo ra. Lựa chọn du học tại 

chỗ trong thời điểm hiện tại đem đến sự thoải mái cho SV và là cơ hội để các em có 

https://thanhnien.vn/giao-duc/tuyen-sinh/2020/
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thể tiếp cận nền giáo dục ĐH quốc tế mà không bị chậm trễ hay gián đoạn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh. Học tập ngay tại Việt Nam cũng là cách rất thiết thực để chuẩn 

bị sẵn sàng cho thị trường việc làm tại đây. Các ngành nghề, công việc và thế giới lao 

động đã thay đổi hoàn toàn bởi đại dịch. Hiểu biết về bối cảnh, môi trường xung quanh 

cũng như sở hữu các kỹ năng phù hợp là những hành trang quan trọng cho các tân cử 

nhân khi bước vào thế giới việc làm. Theo bà Hoài Trâm, mặc dù học tập ngay tại Việt 

Nam nhưng vẫn có nhiều cách thức để SV nhận được chất lượng giáo dục quốc tế. 

Trong khi đó, theo bà Lê Thị Quỳnh Trâm, Giám đốc tuyển sinh và hỗ trợ tài 

chính, Trường ĐH Fulbright Việt Nam, mặc dù có nhiều gia đình sẽ tiếp tục suy nghĩ 

có đưa con đi du học nước ngoài hay không nhưng hiện nay các trường ĐH ở nước 

ngoài rất chủ động và chú trọng nhiều vào việc tuyển sinh viên quốc tế. Tình hình hiện 

nay chưa hẳn là việc “quay ngược” về học trong nước mà chỉ là ưu tiên về lựa chọn, 

sắp xếp trong thời điểm cụ thể của các gia đình. 

Trong thời điểm các quốc gia trên thế giới phải tiếp tục thắt chặt các hoạt động 

xuất nhập cảnh, việc trải nghiệm chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt 

Nam chính là thế mạnh đối với các bạn sinh viên có nhu cầu phát triển theo hướng hội 

nhập. Có thể thấy, việc lựa chọn hình thức du học trong nước tại các trường đại học 

công lập quốc tế là một lựa chọn an toàn mà vẫn đảm bảo về chất lượng giáo dục và 

cơ hội phát triển trước diễn biến phức tạp của đại dịch. 

5.2 Thay đổi hình thức giảng dạy 

Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT 

quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình 

thức trực tuyến (online) và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (blended). 

Theo Bộ GDĐT, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã gây gián đoạn nghiêm trọng 

tới công tác tổ chức dạy - học vừa qua cũng đặt hệ thống giáo dục đại học trước thách 

thức phải nhanh chóng đa dạng hóa hình thức, phương thức tổ chức đào tạo trong các 

cơ sở đào tạo. Chính vì vậy, Bộ GDĐT ban hành thông tư gồm 11 điều quy định đối 

tượng, phạm vi áp dụng, các yêu cầu điều kiện tổ chức liên kết đào tạo và bảo đảm 

chất lượng trong liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo 

hình thức online và blended. 

https://thanhnien.vn/giao-duc/
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Theo thông tư, hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là khi thực hiện chương trình 

liên kết có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng 

thời lượng giảng dạy của chương trình. Hình thức liên kết đào tạo kết hợp là khi thực 

hiện chương trình liên kết có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 

50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. 

Thông tư cho phép các cơ sở đào tạo thực hiện liên kết theo hình thức kết hợp 

với thời lượng được giảng dạy trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng giảng dạy 

của chương trình đào tạo. Ở trình độ ĐH, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước có thể liên 

kết theo hình thức trực tuyến. Đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hiện tại các cơ sở đào 

tạo được thực hiện liên kết theo hình thức kết hợp với thời lượng giảng dạy trực tuyến 

tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. 

Thông tư cũng yêu cầu cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phải có kinh nghiệm 

trong việc triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến và kết hợp. Chương trình liên 

kết đào tạo được triển khai theo hình thức trực tuyến phải ở cùng ngành hoặc ngành 

gần dự định liên kết đào tạo. Ngành này phải có tối thiểu 1 khóa sinh viên đã tốt nghiệp. 

Đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, chương trình giảng 

dạy trực tuyến hoặc kết hợp phải đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy của chương 

trình trở lên. 

Theo Vụ Giáo dục ĐH, để bảo đảm tính pháp lý và giá trị của văn bằng, Thông 

tư quy định chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài đang thực hiện tại 

trụ sở chính phải được kiểm định chất lượng giáo dục và văn bằng được cơ quan quản 

lý có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận. 

Ngoài ra, Thông tư quy định cơ sở đào tạo sẽ phải bồi hoàn học phí cho người 

học nếu cơ sở giáo dục ĐH vi phạm quy định dẫn đến người học không được cấp bằng 

hoặc văn bằng được cấp không được công nhận ở nước nơi cơ sở giáo dục ĐH nước 

ngoài đặt trụ sở chính. 

Một trong những ví dụ về nền tảng giảng dạy trực tuyến phải nói đến các khóa 

học đại trà trực tuyến mở (MOOCs). Tương tự như đào tạo từ xa, MOOCs được triển 

khai và cung cấp qua Internet. Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của MOOCs 

so với các khóa đào tạo từ xa truyền thống là số lượng người đăng kí có thể lên đến 
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hàng ngàn người học và thường không giới hạn hay ràng buộc về điều kiện tham dự 

cũng như phí đăng kí (Yuan & Powell, 2013; Jansen & Schuwer, 2015). Người học có 

thể tham gia dù ở bất kì múi giờ và địa lý nào. Tính linh hoạt trong khóa học của 

MOOC cho phép sinh viên tham dự bất cứ khi họ có thời gian rảnh (Gupta & Sambyal, 

2013). 

Năm 2012, Các trường đại học Ivy League tại Hoa Kỳ bắt đầu tung ra các khóa 

học trực tuyến miễn phí, hợp tác với các công ty tư nhân. Những khóa học được mở 

cho số lượng sinh viên không giới hạn, thậm chí lên đến hơn 50.000 sinh viên mỗi 

khóa dường như không phải là ngoại lệ (Catalina & Anca, 2015). 

Ngoài ra một số trường Đại học cũng bắt đầu khai thác mô hình MOOCs để tiếp 

cận nhiều sinh viên hơn cũng như cắt giảm chi phí đào tạo. Sự phát triển của mô hình 

MOOC đã mở ra nhiều hướng phát triển mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhờ 

vào việc tận dụng Web để cung cấp các khóa học, MOOC giúp xóa bỏ những hạn chế 

về vị trí địa lý, từ đó các khóa học MOOC có thể tiếp cận được nhiều người học hơn. 

Với số lượng người học tăng lên, chi phí cũng được cắt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, 

nhiều tổ chức, công ty và các trường Đại học còn tận dụng MOOC để quảng bá chất 

lượng đào tạo của mình thông qua các khóa học ngắn hạn trên các platform phổ biến 

như Coursera, edX, Udacity, FutureLearn (Phạm, 2019). 

Tuy nhiên, để thực hiện các khóa học trên MOOCs, các trường cũng cần phải 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản như sau (Phạm, 2019): 

 Các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến chất lượng video/audio của bài giảng hoặc 

tài liệu đi kèm cần được chú trọng hơn. 

 Đối với các lớp học truyền thống, trong nhiều trường hợp người dạy chỉ cung 

cấp trích dẫn hoặc danh sách tài liệu (reading list) cho người học. Trong khi đó, các 

khóa học MOOC phải cung cấp đầy đủ tài liệu đi kèm, bao gồm cả tài liệu tự biên soạn 

và tài liệu được phân phối trên Web dưới dạng học liệu mở (Open Educational 

Resources). 

 Các bài kiểm tra, bài tập đều được thực hiện và đánh giá online, do đó nội dung 

cũng cần được điều chỉnh sao cho phù hợp. 
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 Yêu cầu về bản quyền đối với tài nguyên hỗ trợ việc học (bao gồm cả chú thích, 

trích dẫn, biểu đồ, hình minh họa) cũng được thắt chặt hơn. 

5.3 Một số giải pháp khác 

Về phía Bộ GDĐT: cần tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong việc thúc đẩy, duy trì 

hoạt động của các chương trình liên kết quốc tế bằng việc phối hợp với Bộ Ngoại giao 

cùng các tham tán văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài lên danh sách các trường đại học 

có thiện chí với Việt Nam để giúp các trường đại học trong nước liên hệ tìm đối tác; hỗ 

trợ quá trình đưa du học sinh Việt Nam và giảng viên nước ngoài về Việt Nam; đồng thời 

hỗ trợ sinh viên Việt Nam các thủ tục  đi du học nước ngoài khi cần thiết. 

Về phía các trường đại học: cần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục thông qua 

việc đẩy mạnh cung cấp các chương trình đào tạo và môi trường học tập quốc tế. Tiếp tục 

hợp tác quốc tế mở rộng những chương trình chưa có. Ngoài ra, xây dựng mạng lưới chặt 

chẽ với cựu sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp để tạo môi trường học hiện đại, cập 

nhật, năng động; đồng thời giúp sinh viên kết nối, tìm việc làm phù hợp. Công bố sớm kế 

hoạch đến các du học sinh và sinh viên quốc tế biết để có kế hoạch học tập trong thời gian 

tới. Theo đó, có hai phương án để du học sinh lựa chọn, một là du học sinh học tập ngắn 

hạn tại trường, kết thúc sẽ nhận được các tín chỉ và được công nhận đối với các trường mà 

các du học sinh đang theo học tại nước ngoài. Hai là các du học sinh có thể quyết định học 

tại Việt Nam để lấy bằng được đào tạo liên kết với nước ngoài. 

Kết luận 

Đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến các hoạt động liên kết đào tạo quốc 

tế tại các trường đại học trong năm vừa qua. Ở thời điểm hiện nay, một số quốc gia đã mở 

cửa để đón sinh viên quốc tế dù chưa thể kiểm soát được dịch Covid-19. Vì thế, bằng 

nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, các trường đại học vẫn có thể tiếp tục triển khai các 

chương trình liên kết đào tạo bằng những hình thức như kết hợp giảng dạy trực tuyến, du 

học tại chỗ. Các trường cần thực hiện theo đúng quy định tuyển sinh, quy chế đào tạo tín 

chỉ và quy định nội bộ của nhà trường. Ðồng thời, căn cứ vào chuẩn đầu ra, nội dung, yêu 

cầu của chương trình đào tạo tại trường và số tín chỉ, nội dung học tập mà người học đã 

tích lũy trong thời gian học ở các cơ sở giáo dục nước ngoài để xem xét miễn giảm tín chỉ, 

học phần cho người học theo các quy định hiện hành. 
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GIẢNG DẠY KỸ NĂNG VIẾT HỌC THUẬT TRONG TIẾNG ANH 

THÔNG QUA TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI HỌC 

TEACHING ACADEMIC WRITING SKILL IN ENGLISH THROUGH THE 

PROMOTION OF STUDENT AUTONOMY 

ThS Nguyễn Thị Hải Thúy – Bộ môn Tiếng Anh 

 

TÓM TẮT BÀI VIẾT 

Tính tự chủ của người học và sự cần thiết của việc nâng cao tính tự chủ của 

người học không phải là một vấn đề mới lạ trong giáo dục. Hiện nay, ngành giáo dục 

Việt Nam nói chung, các trường đại học nói riêng đang tích cực triển khai các mô 

hình và phương pháp giảng dạy, qua đó giúp cho người học phát triển thói quen tự 

chủ của bản thân trong học tập. Tuy nhiên, khi bàn về phương pháp và kinh nghiệm 

trong việc xây dựng tính tự chủ cho người học trong những môn học hoặc kỹ năng 

cụ thể, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đề cập vấn đề này một cách toàn diện. Trong 

khuôn khổ bài nghiên cứu này, tác giả mong muốn chia sẻ một số biện pháp, thông 

qua đó giảng viên tăng cường tính tự chủ của người học, góp phần nâng cao chất 

lượng giảng dạy kỹ năng viết luận Tiếng Anh tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại 

thương. 

Abstract 

Student Autonomy and the necessity in promoting Student Autonomy is one of 

the familiar discussion topics in education. Nowadays, the education in general and 

universities in Vietnam in particular, are integrating different teaching and learning 

methodologies and models that facilitate learners in developing their autonomy for 

studying. However, there has been little comprehensive research published regarding 

the enhancement of Student Autonomy in specific subjects, modules or skills. This 

research is targeted at analyzing the multiple factors that contribute to the 

enhancement of Student Autonomy laying ground for the improved teaching quality 

in Academic Writing at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus. 

Key words: Writing skills, Academic Writing, Student Autonomy. 
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1. Giới thiệu 

1.1 Đặt vấn đề  

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế 

giới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu và thử thách cao hơn cho thị 

trường lao động. Việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thị trường lao 

động Việt Nam là một yêu cầu quan trọng đặt ra cho công tác giáo dục và đào tạo. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác 

định “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản 

lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập 

trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, 

năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”. Nghị quyết nhấn mạnh 

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo, nhưng trước hết: 

“Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực 

tiễn”. Đồng thời, đòi hỏi: “Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội…” 

Để đẩy mạnh việc giảng dạy định hướng theo triết lý giáo dục Life-long learning  

(Học cả đời), một trong những nhân tố then chốt giảng viên cần phát huy ở người học 

chính là tính tự chủ trong học tập. Người học tự chủ có thể tự lập ra mục tiêu, lựa 

chọn nội dung và phương pháp học tập, chủ động giám sát và đánh giá quá trình học 

tập; từ đó, người học tự chủ có tiềm năng học hỏi nhiều hơn so với người học sử dụng 

phương pháp tiếp cận thụ động. Nhân tố tự chủ được phát huy có vai trò rất lớn, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển, hoàn thiện nhân cách của người học 

vì sự tác động bắt đầu từ những biến đổi nội tại bên trong người học (năng lực tư duy, 

động cơ, thái độ, trách nhiệm, phương pháp học tập) dẫn đến khai thác hiệu quả những 

phẩm chất tâm lý, nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo. Việc giảng dạy trên 

cơ sở nâng cao tính tự chủ của người học, giúp người học chủ động xây dựng các 
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mục tiêu đào tạo, hoàn thành được nhiệm vụ học tập rèn luyện trong thời gian học 

tập ở trường cao đẳng, đại học.  

Ở bậc đại học, yêu cầu về kỹ năng Viết học thuật khá cao. Phát huy tính tích 

cực và chủ động của người học trong luyện tập kỹ năng này là một nội dung rất quan 

trọng trong giảng dạy Tiếng Anh hiện nay nói chung và giảng dạy Tiếng Anh bậc đại 

học nói riêng, là một bước tạo đà quan trọng để người học hoàn thiện các kỹ năng 

Tiếng Anh, không đơn thuần là kỹ năng Viết học thuật. Làm thể nào để đạt được hiệu 

quả và chất lượng cao nhất trong giảng dạy kỹ năng này là một câu hỏi nhiều giảng 

viên Tiếng Anh thường trăn trở. Đâu là các yếu tố chính tác động đến chất lượng 

giảng dạy kỹ năng này? Cần có những công trình nghiên cứu thực sự về vấn đề này 

được công bố một cách chính thức và rộng rãi. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích một cách căn bản và toàn diện 

vai trò của giảng viên, những hạn chế và tồn tại trong giảng dạy kỹ năng Viết học 

thuật trong Tiếng Anh, các phẩm chất và kỹ năng cần có của người học, đặc biệt là 

vai trò tự chủ của người học trong học tập, trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số biện 

pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng Viết học thuật trong Tiếng Anh thông 

qua tăng cường tính tự chủ của người học. 

1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá để từ đó có kết luận 

tổng quan về vai trò tự chủ của người học trong nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ 

năng Viết luận học thuật trong Tiếng Anh. Nghiên cứu được thực hiện tại trường Đại 

học Ngoại thương Cơ sở II tại tp. Hồ Chí Minh về thực tế giảng dạy kỹ năng Viết học 

thuật trong Tiếng Anh. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1 Tính tự chủ của người học 

2.1.1 Khái niệm tính tự chủ của người học 

Harmer (2007) khẳng định rằng một môi trường học tập lý tưởng là khi người 

học ‘tự quản lý việc học của mình mà không cần sự dẫn dắt trực tiếp của giáo viên’. 

Khái niệm tính tự chủ xuất hiện vào năm 1971 trong Dự án của Hội đồng Châu Ân 

về giảng dạy ngoại ngữ hiện đại. Năm 1981, nhằm khẳng định về tính hiệu quả của 
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dự án, Holec đã nêu khái niệm về tính tự chủ và các đặc điểm, khía cạnh khác nhau 

của tính tự chủ trong học tập. Holec (1981) định nghĩa “Tính tự chủ trong học tập là 

khả năng tự quản lý việc học của người học, có nghĩa là tự ra quyết định, tự chịu 

trách nhiệm với các quyết định trong quá trình học tập, thay vì dựa dẫm vào sự dẫn 

dắt của giáo viên.” Theo Holec, các quyết định trong tự chủ học tập gồm: quyết định 

mục tiêu học tập, xác định nội dung và tiến độ học tập, lựa chọn kỹ thuật và phương 

pháp phù hợp, luyện tập, đánh giá kết quả. 

Bàn về đặc điểm của tính tự chủ, các nhà nghiên cứu khác cũng có những kết 

luận tương tự. Little (1995) cho rằng “cơ sở của tính tự chủ của người học là cách 

người học chấp nhận thực hiện trách nhiệm của mình đối với việc học.” Benson 

(2001) khẳng định tính tự chủ không phải là một phương pháp học mà là “một thuộc 

tính của cách người học tiếp cận quá trình học”. Vào năm 1996, Littlewood định 

nghĩa người học tự chủ là một người có năng lực tạo lập và lựa chọn cách thức học 

tập cho mình.  

2.1.2 Đặc điểm của tính tự chủ của người học 

Tính tự chủ là trạng thái tâm lí thể hiện thái độ tích cực đối với một công việc 

nào đó. Có tính tự chủ sẽ giúp cá nhân chủ động và có những hoạt động nhằm tạo ra 

sự biến đổi, hăng hái, nhiệt tình đối với nhiệm vụ, công việc. Trong cuộc sống, tính 

tự chủ thường sử dụng là chỉ thái độ của chủ thể trong hoạt động của mình. Tính tự 

chủ được nghiên cứu trong mối quan hệ với hoạt động, nó làm xuất hiện động lực 

thúc đẩy con người hoạt động có hiệu quả. Tính tự chủ cá nhân không chỉ đơn giản 

là một trạng thái tâm lí được huy động vào một thời điểm hoặc một tình huống mà là 

một thuộc tính chung cho tất cả các chức năng, khả năng và sức mạnh của cá nhân. 

Do đó, nguồn gốc của tính tự chủ chính là nhân tố bên trong của sự phát triển nhân 

cách. Vậy, nguồn gốc của tính tự chủ là hứng thú, nhu cầu và động cơ nằm trong hoạt 

động chủ đạo của cá nhân, nhờ chúng mà cá nhân có thể đạt được kết quả cao trong 

hoạt động. 

Tự chủ trong học tập được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo quan điểm tâm 

lý học, tự chủ là năng lực cho phép người học chịu trách nhiệm về việc học của mình. 

Quan điểm xã hội cho rằng tự chủ là năng lực tương tác và hợp tác với người khác 
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trong việc học. Quan điểm chính trị xem tự chủ là điều kiện cho phép người học kiểm 

soát quá trình và nội dung học tập cũng như bối cảnh trường lớp mà trong đó việc học 

diễn ra. 

Tự chủ trong học tập bao gồm 3 yếu tố cơ bản: 

Thứ nhất, tự chủ có thuộc tính năng lực, bao gồm các kỹ năng có thể học tập 

được hoặc bẩm sinh (Holec, 1979; Little, 1990). Các kỹ năng này bao gồm kỹ năng 

tự học một mình, kỹ năng tư duy phê phán, ra quyết định, và các kỹ năng làm việc 

hợp tác (Benson và Voller, 1997). Năng lực này theo tác giả Dam (1995) đó là sự sẵn 

sàng tự chịu trách nhiệm của người học. 

Thứ hai, tự chủ là hoàn cảnh hay tình trạng mà trong đó người học hoàn toàn 

tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm và thực hiện các hoạt động học tập, và có thể các 

hoạt động này hoàn toàn không phụ thuộc vào giáo viên, hay chương trình học 

(Dickinson, 1993). Thông qua những điều kiện hoàn cảnh mà người học có thể hoặc 

không thể phát triển được khả năng tự chủ. 

Thứ ba là yếu tố quyền làm chủ việc học, tức là người học được quyền tham 

gia quyết định các khía cạnh liên quan đến việc học của bản thân như: mục tiêu, 

phương pháp dạy và học, tài liệu, cách đánh giá. 

Như vậy, từ các yếu tố cơ bản, có thể kết luận tính tự chủ của người học có 

những đặc điểm cơ bản sau: 

+ Tính tự chủ có thể được phát triển nếu được tạo các điều kiện và có sự chuẩn 

bị phù hợp. 

+ Tính tự chủ có các cấp độ khác nhau tùy thuộc đặc điểm của người học và 

tình huống học tập. 

+ Người học có tính tự chủ sẽ học tập hiệu quả hơn những người học không có 

tính tự chủ (là người học dựa hoàn toàn vào sự hướng dẫn của giáo viên) 

2.1.3 Vai trò của giảng viên và người học trong xây dựng tính tự chủ của người 

học 

Theo Scharle và Szabo (2000:5-10), tính tự chủ của người học được xây dựng 
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thông qua hai nhân tố: vai trò của giáo viên và sự cần có của một số phẩm chất và kỹ 

năng của người học. 

2.1.3.1 Vai trò của giảng viên  

Hầu hết các giảng viên tiếng Anh đều có nhận thức cao về phát triển khả năng 

tự chủ cho sinh viên tiếng Anh. Tuy nhiên, việc thực hiện vai trò của người giáo viên 

với tư cách là người cố vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng tính tự 

chủ ở người học không phải là điều dễ dàng đặc biệt là khi các giảng viên mong muốn 

thiết kế những bài giảng có tính hiệu quả và tương tác cao. Hơn nữa, việc thích nghi 

với ý tưởng “cần mở rộng việc tự kiểm soát việc học cho sinh viên” là một thách thức 

rất lớn đối với không chỉ người giáo viên mà cả sinh viên. Đây là quá trình cần được 

thực hiện có giai đoạn, có tiến độ, cần đảm bảo có sự đánh giá và khảo sát chặt chẽ 

bắt đầu từ việc thay đổi một cách căn bản nhận thức của người học về vấn đề này cho 

đến việc người học thực hiện việc tự chủ và giáo viên triển khai tự đánh giá và đưa 

ra giải pháp cải tiến cho các bài giảng về sau.  

2.1.3.2 Các phẩm chất và kỹ năng cần có của người học 

Để phát triển năng lực tự học ở người học, theo Scharlo, A và Szabo, A, người 

dạy cần phát triển ở người học 4 nhóm kỹ năng sau: 

+ Động lực và sự tự tin 

+ Khả năng giám sát và đánh giá 

+ Chiến lược học tập 

+ Sự hợp tác và gắn kết trong các nhóm 

- Người học cần có động lực và sự tự tin 

Động lực và sự tự tin của người học được xem là điều kiện cần cho sự thành 

công của quá trình xây dựng tính tự chủ ở người học. Có hai loại động lực gồm động 

lực bên ngoài và động lực bên trong. Động lực bên ngoài là những tác động từ bên 

ngoài làm thay đổi tính tích cực chủ động của người học như điểm cộng, điểm thưởng, 

quà. Động lực bên trong xuất phát từ bản thân người học muốn đạt kết quả học tập 

tốt, muốn chinh phục, khẳng định bản thân. Do vậy, người học có động lực bên trong 
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tốt có trách nhiệm hơn và nỗ lực hơn cho việc học. Từ đó, sự tự chủ trong học tập lại 

tiếp tục nuôi dưỡng động lực bên trong. Không chỉ có động lực học, người dạy còn 

cần nuôi dưỡng niềm tin ở người học rằng họ có thể quản lý việc học của mình và 

thành công trong học tập phụ thuộc vào bản thân chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào 

giáo viên. Tương tự như động lực học tập, tính tự chủ, trách nhiệm, sự độc lập sẽ 

mang lại cho người học sự hài lòng và cảm giác tự tin. 

- Người học cần có kỹ năng giám sát và đánh giá 

Kỹ năng giám sát của người học bắt đầu từ việc người học cần nhận thức đầy 

đủ rằng họ cần tập trung vào quá trình học tập, chứ không phải là kết quả. Việc tự 

giám sát quá trình học tập của bản thân nghĩa là người học luôn có ý thức về vai trò 

của mình trong việc kiểm soát quá trình học tập. Khả năng tự đánh giá là năng lực 

của người học trong việc tự nhìn nhận ưu điểm, khuyết điểm, tính cách, phẩm chất 

và kết quả học tập của bản thân; để trên cơ sở đó, có sự hoạch định phù hợp phương 

pháp và lộ trình học tập. Với khả năng này, người học ở một cấp độ cao hơn so với 

kỹ năng giám sát khi người học không chỉ tự giám sát việc học của mình mà còn phải 

đặt mình trong sự tự phân tích và đánh giá bản thân để từ đó tự xây dựng cho bản 

thân lộ trình học tập phù hợp để đạt kết quả mà mình đề ra.  

- Người học cần có chiến lược học tập tốt 

Xây dựng chiến lược học tập tốt là một bước cao hơn giai đoạn tự đánh giá ở 

người học. Có thể nói, chiến lược học tập tốt là công cụ để người học nâng cao kiến 

thức của bản thân. Tuy nhiên, không phải người học nào cũng có khả năng tự xây 

dựng cho mình một chiến lược học tập phù hợp; do vậy, đây chính là lúc người dạy 

thể hiện vai trò cố vấn, dẫn dắt và tạo điều kiện cho người học tìm ra chiến lược học 

tập hiệu quả trên cơ sở tự đánh giá bản thân. Chiến lược học tập là khác nhau ở những 

người học khác nhau và chiến lược học tập cần được điều chỉnh, thay đổi cho phù 

hợp trong quá trình học tập và tự đánh giá.  

- Người học cần có kỹ năng hợp tác và gắn kết nhóm 

 Đây là một trong những kỹ năng cơ bản trong làm việc nhóm. Người học chỉ 

có thể hoàn thiện bản thân trong sự tương tác, hợp tác làm việc trong các nhóm vì 
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không một ai là hoàn hảo trên mọi phương diện. Mỗi người học luôn có những ưu 

điểm và khuyết điểm nhất định. Ưu điểm của người học này là điều mà người học 

khác cần học hỏi và khuyết điểm của người này sẽ được khắc phục thông qua việc 

tương tác, học tập ở người kia. Một nhóm hiệu quả là nhóm có sự phối hợp chặt chẽ, 

tăng cường được sự tham gia của các thành viên trong nhóm. Nhóm phối hợp tốt là 

nhóm phát huy được tối đa khả năng của các thành viên vì mục tiêu chung của nhóm. 

Giữa các thành viên có sự ăn ý, nhịp nhàng, hỗ trợ cùng giải quyết vấn đề. Như vậy, 

trong mối quan hệ tác động qua lại, người học có kỹ năng gắn kết và hợp tác sẽ tăng 

cường tính chủ động của bản thân, giúp nhóm làm việc hiệu quả, và ngược lại, nhóm 

làm việc hiệu quả sẽ tác động trở lại làm cho người học gắn kết và hợp tác nhiều hơn, 

từ đó tăng cường tính tự chủ của người học. 

2.2. Giảng dạy kỹ năng Viết học thuật trong Tiếng Anh 

2.2.1 Những hạn chế và tồn tại trong dạy và học kỹ năng Viết học thuật 

2.2.1.1 Về phía sinh viên 

- Lỗi Ngữ pháp 

Mặc dù đại đa số sinh viên trường Đại học Ngoại thương có nền tảng văn phạm 

Tiếng Anh khá tốt nhưng sinh viên vẫn thường mắc nhiều lỗi trong trong văn viết 

luận. 

Các lỗi thường gặp nhất của sinh viên khi viết luận trong Tiếng Anh là lỗi sai 

về sentence fragments, run-on sentences, comma splices, mixced construction, faulty 

parallelism, lack of subject/ verb agreement. Sinh viên cần nhận biết và khắc phục 

bởi lẽ đây là nền tảng để sinh viên thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng, 

hiệu quả và thuyết phục nhất. Có ý tưởng hay là một lẽ, để người đọc hiểu được quan 

điểm của mình lại là một vấn đề khác và điều này tùy thuộc phần nhiều vào vốn ngữ 

pháp của người viết. Đây là những lỗi rất cơ bản trong văn viết Tiếng Anh, đặc biệt 

đối với sinh viên năm 1 và 2, đầu vào Khối A trường Đại học Ngoại thương. Thậm 

chí, sinh viên với đầu vào Khối D vẫn mắc các lỗi sai trên.  

+ Lỗi về trật tự từ (Word order) 

Lỗi thường gặp nhất trong các bài viết của sinh viên là lỗi sai về trật tự tính từ. 
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Sinh viên thường không phân biệt “predicative adjectives” và “attributive adjectives”; 

cũng như chưa nắm được những trường hợp ngoại lệ ở đó một số tính từ chỉ có thể ở 

vị trí “attributive” và một số tính từ chỉ có thể ở vị trí “predicative”. 

Ví dụ: The reason is main. (sai) 

Lỗi sai ở đây là tính từ ‘main’ chỉ đứng trước danh từ. 

Một lỗi sai thường gặp nữa là một số tính từ có nhiều nghĩa khác nhau và tương 

ứng với mỗi nghĩa, vị trí của tính từ đó trong câu cũng thay đổi theo. 

Ví dụ: Từ present có nghĩa là ‘hiện tại, hiện thời (current)’, phải được đặt trước 

danh từ (the present exchange rate) những nếu người viết dùng từ present với nghĩa 

là ‘có mặt, hiện diện (being in a specified place)’ thì ‘present’ phải được đặt sau danh 

từ (The share-holders present voted against the chairman.) 

+ Lỗi về sử dụng động từ (Verb use) 

Trong Tiếng Anh, động từ được chia ra làm sáu loại cơ bản gồm: 

monotransitive, intransitive, ditransitive, intensive, complex transitive, và 

prepositional. Mỗi loại động từ tương ứng với một loại bổ ngữ. Ví dụ: bổ ngữ của 

prepositional verb là direct object và prespositional phrase, bổ ngữ của intensitive 

verb là subject complement. Đại đa số sinh viên vẫn có khái niệm đơn thuần là trong 

Tiếng Anh chỉ có 2 loại động từ là transitive verb và intransitive verb; do vậy, sinh 

viên mắc những lỗi sai trong đặt câu và lỗi sai về cấu trúc là lỗi sai thường gặp nhất.  

Ví dụ: 

- The shop assistant charged too much to me for the toothpaste. 

- The bank has refused a loan to me. 

- A ten-minute break will be allowed to everybody. 

- The manager blamed his assistant the mistake unfairly 

- The manager blamed his assistant unfairly  

Muốn viết câu đúng, sinh viên cần hiểu động từ và các thành phần bổ ngữ của 

nó. Động từ là một trong những loại từ (parts of speech) cơ bản nhất trong ngữ pháp 

Tiếng Anh. Hiểu và sử dụng đúng động từ sẽ là cơ sở để sinh viên viết câu đúng ngữ 
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pháp. Để viết tốt, người viết cần nắm vững các điểm ngữ pháp quan trọng, nguồn từ 

vựng dồi dào, và vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm sống nhất định. 

- Lỗi sai về lối hành văn 

Trang trọng và thân mật (Formality or Informality) 

Đại bộ phận các sinh viên vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa văn viết 

và văn nói, dẫn đến hiện tượng nhiều từ ngữ thông tục, thân mật, thích hợp trong giao 

tiếp hằng ngày được các em sử dụng thường xuyên trong bài viết của mình. Đây là 

điều giảng viên cần lưu ý vì các em sẽ tiếp tục kỹ năng Viết với Ngôn ngữ thư tín và 

Ngôn ngữ Hợp đồng Kinh doanh quốc tế với mức độ ngôn ngữ trịnh trọng hơn rất 

nhiều ở các năm học sau. 

Ví dụ 1:  

Do you mention the guy with the blonde hair and glasses? (informal) 

Steve can solve anything – the man is a genius. (formal) 

What percentage of the adult male is unemployed? (formal) 

Ví dụ 2:  

Quick, run – There’s cops coming! (informal) 

I think you should call the police. (formal) 

Ví dụ 3:  

These criminals are just a bunch of crooks. (informal) 

Many of the countries’s toughest criminals are held in this position. (formal) 

She is an offender and  has been arrested five times this year for shop-lifting. 

(formal) 

Ví dụ 4:  

I felt terrible last night but I feel fine this morning. (informal) 

Her peroformance was acceptable, but not stunning. (formal) 

The teacher seems to think his work is satisfactory. (formal) 
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Làm thế nào để sinh viên nhận biết và phân biệt giữa formal và informal style? 

Sinh viên có thể phân biệt giữa ‘causal language’, ‘informal language’ và ‘formal 

language’? Sinh viên đã từng nghe qua về ‘slangs’, ‘cliches’, ‘taboo words’, 

‘technical words’ và cách sử dụng chúng? Đây cũng là những nội dung quan trọng 

sinh viên cần phân biệt rõ trước khi có thể sử dụng chúng phù hợp với ngữ cảnh và 

tình huống nhất định.  

Lưỡng nghĩa (Ambiguity) 

Sinh viên thích sử dụng những cấu trúc câu dài, từ ngữ khó nhưng lại chưa hiểu 

rõ nghĩa và cách sử dụng ngôn từ; câu trúc câu phức tạp gây ra nhiều cách hiểu khác 

nhau. Đây chính là nguyên nhân bài viết của sinh viên thường không đạt yêu cầu. Có 

hai loại ambiguity gồm ‘lexical ambiguity’ và ‘structural ambiguity’. Đây là hai lỗi 

sai thường gặp của sinh viên khi luyện Viết. 

Lexical ambiguity 

Ví dụ: Equally challenging is the disconnection between the university 

programs, employment requirements, and students, resulting in their loss of 

competitive advantage over those who are trained abroad. 

Câu văn rất chính xác về văn phạm, cấu trúc nhưng về nghĩa, sẽ có nhiều cách 

hiểu khác nhau xuất phát từ pronoun ‘their’ được sử dụng chưa chuẩn xác. ‘Their’ ở 

đây chỉ ‘university programs’, ‘employment requirements’, hay ‘students’? 

Đây là lỗi sai rất phổ biến, gây không ít khó khăn cho người đọc trong việc tiếp 

cận nội dung cũng như xử lý thông tin bài viết. 

Structural ambiguity 

Ví dụ: ‘charitable and religious institutions’ có thể được hiểu theo hai cách: 

+ Charitable institutions and religious institutions 

+ Institutions that are both charitable and religious 

Điều quan trọng là giảng viên có thể giúp sinh viên nhận thức về những lỗi sai 

này. Thực tế có nhiều bài viết của sinh viên có ý tưởng rất tốt nhưng do cách diễn đạt 

mơ hồ, sinh viên mất đi cơ hội có được kết quả cao cho sản phẩm bài viết của mình. 
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2.2.1.2 Về phía giảng viên 

Về truyền thống, giảng viên thường sửa lỗi sai ngay trên bài làm của sinh viên. 

Việc làm này có nhiều ưu điểm trong việc giúp sinh viên nhận biết điểm yếu của 

mình, từ đó có thể khắc phục để phát huy hiệu quả của bài viết và kỹ năng viết. Điều 

này cũng giúp tiết kiệm thời gian trên lớp vì quá trình editing giảng viên đã đảm 

nhiệm ở nhà. Tuy nhiên, cách làm truyền thống này có thể là rào cản môi trường học 

chủ động và tích cực ở bậc đại học của sinh viên. Bởi lẽ, thứ nhất, sinh viên trở nên 

thụ động trong học tập và rèn luyện. Giảng viên có thể cho sinh viên tham gia vào 

quá trình nhận biết lỗi và khắc phục lỗi sai; từ đó sinh viên có sự tư duy để nhớ lâu 

hơn lỗi sai của mình. Thứ hai, một bài viết với các lỗi sai được chỉ rõ bằng mực đỏ 

có thể làm sinh viên mất đi niềm tin vào năng lực học của mình. Nhiều giảng viên 

hiện nay đã có cách làm mới hiệu quả và tiết kiệm thời gian giúp sinh viên nâng cao 

kỹ năng viết hiệu quả. 

2.3. Một số biện pháp góp phần nâng cao tính tự chủ của người học đối với kỹ 

năng viết luận học thuật trong Tiếng Anh tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại 

thương  

2.3.1 Định hướng cho người học trong buổi học đầu tiên  

Việc giới thiệu mục tiêu môn học, đề cương môn học đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc giúp người học hiểu được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ 

học tập cần có, qua đó xây dựng phương pháp và chiến lược học tập phù hợp – một 

yếu tố cơ bản để xây dựng tính tự chủ của người học.  

Việc tổ chức buổi định hướng cần sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ của người dạy 

về hình thức, nội dung và cách tổ chức thực hiện. Về hình thức, giảng viên có thể kết 

hợp trình chiếu và phát tài liệu đính kèm. Về nội dung, giảng viên nắm rõ yêu cầu đề 

cương môn học của Nhà trường, giáo trình, tài liệu tham khảo, cách thức đánh giá, 

kiểm tra và các phương pháp học tập, kỹ năng phù hợp người học cần có. Về cách 

thức tổ chức thực hiện, buổi định hướng cần được tổ chức trong bầu không khí sinh 

động, cởi mở, thân thiện, hai chiều. Người học được khuyến khích trao đổi, tranh luận 

để hiểu bản chất của việc tự chủ trong học tập. Trong buổi học đầu tiên, người dạy 

cần khơi dậy sự tự tin và động lực học tập của người học. Có thể nói đây là mục tiêu 
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cơ bản nhất của buổi định hướng, là tiền đề cho sự thành công của quá trình xây dựng 

tính tự chủ ở người học. Để tác động đến sự tự tin và động lực học tập của người học, 

người dạy có thể liên kết mục tiêu của môn học với mục tiêu dài hạn của người học, 

những kỹ năng cần có trong những công việc cụ thể, những lợi ích mà môn học đem 

lại, những điểm thú vị mà người học sẽ khám phá trong quá trình học tập. 

2.3.2 Tăng cường tính tự chủ của người học trong nâng cao kỹ năng Viết học 

thuật trong Tiếng Anh thông qua các hoạt động trong lớp và ngoài lớp. 

Kỹ năng Viết học thuật là một trong những kỹ năng thử thách trong dạy và học 

Tiếng Anh. Kỹ năng Viết học thuật đòi hỏi ở người học rất nhiều thời gian để luyện 

tập so với các kỹ năng khác. Đồng thời, giảng viên giảng dạy cũng gặp nhiều khó 

khăn trong việc thiết kế các hoạt động trong lớp. Bởi lẽ, phát hiện lỗi sai trong bài 

viết luận của sinh viên là một việc làm không khó đối với giảng viên, nhưng việc giúp 

sinh viên nhận biết và từ đó khắc phục, sửa chữa những lỗi sai thực sự là công việc 

vất vả. Ở bậc đại học, yêu cầu về kỹ năng Viết luận khá cao; sinh viên, kể cả những 

sinh viên khá và giỏi cũng gặp khó khăn để có một bài viết chuẩn về hình thức và hay 

về nội dung. Phát huy tính tích cực và chủ động là một nội dung rất quan trọng trong 

giảng dạy Tiếng Anh hiện nay nói chung và giảng dạy các môn học cụ thể nói riêng, 

trong đó có giảng dạy kỹ năng Viết. Đây là một bước tạo đà quan trọng để người học 

hoàn thiện các kỹ năng Tiếng Anh của mình. 

2.3.2.1 Hoạt động bên ngoài lớp học 

Thông qua chủ đề bài viết, giáo viên đưa ra một số câu hỏi gợi mở liên quan 

đến chủ đề, yêu cầu sinh viên tìm tài liệu tham khảo, các bài viết mẫu, các bài báo 

hay trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra thông qua văn phong của mình. Đối với công 

việc này, giáo viên cần làm tốt hai công đoạn gồm: giới thiệu nguồn tài liệu tham 

khảo và giám sát việc thực hiện của người học. 

Hiện nay, bên cạnh các sách và ấn phẩm, có rất nhiều trang website bằng Tiếng 

Anh của các tạp chí có uy tín trong nước và ngoài nước hoàn toàn miễn phí với những 

bài báo có lối hành văn và từ vựng chuyên ngành rất hữu ích. Giảng viên có thể yêu 

cầu sinh viên sưu tầm bài viết, từ vựng, cấu trúc câu theo chủ đề và từ đó hướng dẫn 

sinh viên rèn luyện kỹ năng Viết trên cơ sở tự học, tự nghiên cứu.  
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Bảng 1: Tác giả tổng hợp. 

STT Tên web Đường link 

Báo Nước ngoài 

1 Sky https://www.sky.com/ 

2 Lifehack http://www.lifehack.org/ 

3 Science Daily https://www.sciencedaily.com/ 

4 Huffington post http://www.huffingtonpost.in/ 

5 NBC http://www.nbcnews.com/ 

6 National Geographic http://www.nationalgeographic.com/ 

7 The Guardian http://www.theguardian.com/international 

8 The Finanical Times http://www.ft.com/ 

9 Prager University https://www.youtube.com/user/PragerUniversity 

Báo Việt Nam phiên bản Tiếng Anh 

10 Dân trí http://dtinews.vn 

11 Tuổi trẻ http://tuoitrenews.vn 

12 Vietnam+ http://en.vietnamplus.vn 

13 VnEconomy http://news.vneconomy.vn 

14 Thanh niên http://thanhniennews.vn 

15 VietNamNet http://English.vietnamnet.vn 

16 Vietnam Investment 

Review 

http://vir.com.vn 

17 The Saigon Times http://English.thesaigontimes.vn 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người học chủ động trang bị cho bản thân nguồn 

từ vựng, cấu trúc câu và ý tưởng cho bài viết, việc giám sát của người dạy đảm bảo 

http://dtinews.vn/
http://tuoitrenews.vn/
http://news.vneconomy.vn/
http://thanhniennews.vn/
http://english.vietnamnet.vn/
http://vir.com.vn/
http://english.thesaigontimes.vn/
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tiến độ và chất lượng công việc của người học là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, giáo 

viên cần kiểm soát việc sinh viên đạo văn, sao chép và có sự đánh giá chặt chẽ để 

đảm bảo sinh viên phát huy kỹ năng viết tại nhà. 

2.3.2.2 Hoạt động trong lớp học 

- Tăng cường sự chủ động của sinh viên trong lập dàn ý qua gợi mở của 

giảng viên 

Nhìn chung các bài viết thường bắt đầu bằng một dàn ý (outline), một bài viết 

mẫu hoặc những từ, cụm từ gợi ý. Giáo viên giới thiệu từ vựng hoặc tình huống video 

hoặc qua hoạt động đọc hiểu, sinh viên nắm được cách trình bày một bài viết theo 

mục đích hay yêu cầu nhất định. Sau đó sinh viên sẽ thực hiện bài viết theo yêu cầu 

đề ra, có hướng dẫn, gợi ý cụ thể đối với học sinh yếu, trung bình hoặc viết mở rộng 

mang tính tự do sáng tạo đối với học sinh khá, giỏi. Trong bước chuẩn bị viết, giáo 

viên có thể đưa ra các hoạt động: 

- Hoạt động “Brainstorming”: Giáo viên yêu cầu sinh viên luyện theo nhóm, liệt 

kê các ý có liên quan đến chủ đề đang thảo luận. Sau đó giáo viên tổng hợp ý lên bảng 

hoặc yêu cầu đại diện của các nhóm trình bày. 

- Hoạt động “Ordering”: Giáo viên đưa ra một bài mẫu nhưng đảo lộn trật tự 

của nó và yêu cầu học sinh sắp xếp lại các câu, các đoạn văn cho đúng trật tự của một 

đoạn văn, một bài essay. Từ bài mẫu này sinh viên có thể rút ra outline. 

- Nâng cao ý thức của sinh viên về lỗi sai 

Xét cho đến cùng, mục đích của quá trình giảng dạy kỹ năng Viết là giúp sinh 

viên nhận ra những điểm yếu, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của 

mình trong văn viết. Cách làm truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế; do vậy hiện nay 

nhiều giảng viên đã chuyển sang những phương pháp tích cực hơn như self-

correction, peer-correction, oral presentation.  

Self-correction 

Thay vì chỉ rõ từng lỗi sai một, giảng viên chỉ cần đánh dấu những chỗ chưa ổn 

trong bài viết. Khi được gợi ý, sinh viên tự tìm lỗi và sửa lỗi trong thời gian có hạn. 

Khi không thể tìm ra lỗi của mình, sinh viên mới tìm đến sự trợ giúp của giảng viên. 
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Giảng viên chỉ nên tập trung vào những điểm ngữ pháp nhất định, vì như vậy sinh 

viên sẽ không bị rối và hoang mang về năng lực Tiếng Anh của mình. Chẳng hạn, đối 

với lần sửa cho bài viết thứ nhất, giảng viên tập trung vào cấu trúc của bài viết, phần 

mở bài, câu chủ đề, kết luận. Ở lần sửa cho bài viết hai, giảng viên chú ý đến các lỗi 

ngữ pháp. Ở bài viết 3, nội dung lưu ý về từ vựng, collocation, lexical ambiguity… 

Đến bài viết cuối cùng, giảng viên ôn lại tất cả các nội dung, tuyên dương những bài 

viết tốt cũng như những phần chưa tốt và cho điểm. Ở trường Đại học Ngoại thương, 

lớp học Tiếng Anh với sĩ số khác nhau, giảng viên sẽ tùy thuộc vào tính chất, vai trò 

của mỗi bài học trong chương trình giảng dạy, để có thể linh động dàn trải hoặc thu 

gọn cách tiến hành không nhất thiết phải tuần tự nhiều bước, có thể mất nhiều thời 

gian, ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong lớp học. Viết là một kỹ năng, đòi hỏi 

một quá trình rèn luyện không ngừng và self-correction là một quá trình không thể 

thiếu trong quá trình đó. 

Peer-correction 

Đây là một hoạt động rất bổ ích đối với sinh viên, đặc biệt đối với kỹ năng Viết. 

Như tục ngữ Việt Nam vẫn có câu “Học thầy không tày học bạn.” Thay vì để sinh 

viên tự tìm và sửa lỗi sai, giảng viên có thể thiết kế các nhóm cùng sửa lỗi sai. Cách 

thiết kế này vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp sinh viên không chỉ nhận biết lỗi sai của 

mình mà còn thấy được những lỗi sai của bạn bè, từ đó tìm cách tránh những lỗi sai 

đó trong bài viết của mình. Tuy nhiên vì đây là một trong những phương pháp học 

tập sinh viên tự quản nên có thể sẽ không hiệu quả nếu sinh viên không có ý thức tốt 

về học tập nói chung và về hoạt động này nói riêng. Kinh nghiệm của tác giả là giảng 

viên thiết kế sẵn các mẫu phiếu đánh giá feedback và yêu cầu các nhóm đọc và ghi 

nhận xét cụ thể vào phiếu với các tiêu chí đánh giá bài viết để giúp sinh viên tự nhận 

xét bài viết của bạn và của mình. Các tiêu chí cần chú ý khi sửa bài là: Nội dung: Đủ, 

thiếu hay thừa? Tính chính xác về ngôn ngữ: Từ, cụm từ, câu đã sử dụng đúng hay 

sai, phù hợp hay chưa? Cách diễn đạt: Rõ ràng? Bố cục? Lôgic? Đây là một danh 

mục các tiêu chí đánh giá cho sẵn. Danh mục này giúp sinh viên tìm ra những phần 

cụ thể trong bài viết có hiệu quả như câu chủ đề, các chi tiết bổ trợ trong bài viết, các 

dấu hiệu chuyển tiếp câu hay phần kết luận, các phương tiện liên kết: liên kết từ vựng, 

dấu chấm câu... 
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Ưu điểm của phương pháp này là ngoài giảng viên, còn có các độc giả khác cho 

bài viết. Đây là một phương pháp sửa bài rất hiệu quả nếu giảng viên có thể tổ chức 

và thiết kế hoạt động tốt trong lớp. 

Các hoạt động đánh giá có thể là: 

- Hoạt động “Sharing and comparing”: Yêu cầu hai sinh viên không ngồi cạnh 

nhau trao đổi bài viết của mình và sửa bài cho nhau. Với hoạt động này sinh viên có 

thể phát hiện ra lỗi sai và sửa cho bạn, so sánh ý tưởng với bạn mình để làm phong 

phú cho bài viết của mình. Sau đó giáo viên nhận xét bổ sung. 

- Hoạt động “Exhibition”: Sinh viết gửi bài qua viber hoặc email và giáo viên 

trình chiếu thông qua máy chiếu. Sinh viên đánh giá bài và giáo viên nhận xét, bổ 

sung. 

Oral presentation 

Mặc dù đây là kỹ năng Viết, nhưng giảng viên cũng có thể tổ chức các hoạt 

động mang tính ‘oral’ và oral presentation theo hình thức cá nhân là một ví dụ điển 

hình. Không chỉ trong văn viết mà ở kỹ năng nói các điểm yếu của sinh viên cũng có 

thể bộc lộ, ở nhiều khía cạnh của ngôn ngữ. Sinh viên có thể tìm một bài luận có chất 

lượng hay hoặc một bài luận có các lỗi sai hoặc một nội dung lý thuyết về kỹ năng 

Viết để trình bày trong khoảng 10-15 phút. Phản biện gồm có giảng viên và các sinh 

viên khác trong lớp. Đối với phương pháp này, chỉ có một bài viết hoặc bài nói của 

sinh viên nhưng editors thì gồm cả lớp được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Giảng viên 

yêu cầu các nhóm nhận xét và giảng viên đánh giá, đưa ra nhận xét sau cùng không 

chỉ bài thuyết trình mà còn phần nhận xét của các nhóm. Nhóm nào có tổng hợp ý 

kiến tốt nhất, chính xác nhất và cụ thể nhất sẽ được nhận điểm thưởng. Đây cũng là 

một phương pháp rất hiệu quả vì đã phát huy tính tích cực và chủ động của người 

học. 

Tóm lại, correction không chỉ diễn ra trên bài viết của sinh viên mà có thể ở 

trong các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ khác, vì vậy, nếu giáo viên có thể áp dụng nhiều 

phương pháp khác nhau, khai thác nhiều kỹ năng khác nhau vào quá trình editing kỹ 

năng viết của sinh viên sẽ tiến triển một cách đáng kể. 
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2.3.3 Sử dụng các bảng câu hỏi khảo sát trước, trong và sau khoá học 

Việc sử dụng các bảng câu hỏi khảo sát người học trước, trong và sau khoá học 

giúp giáo viên khảo sát, theo dõi, đánh giá quan điểm, kỹ năng và thái độ của người 

học; trên cơ sở đó, có sự điều chỉnh các hoạt động giảng dạy nhằm tác động tích cực 

đến nhận thức và hành động của người học. Các câu hỏi đầu khoá học có thể về mục 

tiêu, mong muốn của người học, khó khăn, hạn chế của người học, nhận thức của 

người học về yêu cầu của môn học, sự cần thiết của kế hoạch và chiến lược học tập. 

Trong quá trình học, người học được hỏi về chất lượng dạy và học, sự cần thiết người 

dạy tổ chức các hoạt động nâng cao tính tự chủ của người học, hiệu quả của các bài 

học. Vào cuối môn học, người học được yêu cầu đánh giá tổng quát về kết quả dạy 

và học theo hướng phát huy tính tự chủ của người học, phương hướng và lộ trình học 

tập trong thời gian tới, qua đó, người dạy khơi gợi để người học định hướng cho bản 

thân việc học tập suốt đời (life-long learning). 

2.3.4 Sử dụng các nhóm học tập cố định hoặc thay đổi 

Việc tổ chức lớp học thành các nhóm học tập không phải là vấn đề mới trong 

giáo dục nói chung và trong giảng dạy Tiếng Anh nói riêng. Tuy nhiên, việc tổ chức 

các nhóm học tập đạt được hiệu quả và chất lượng như mong muốn là một chủ đề 

được tranh luận khá nhiều và chưa có một kết quả toàn diện được công bố. Việc tổ 

chức các nhóm học tập cố định hoặc thay đổi mang lại lợi ích rất lớn trong việc phát 

huy tính tự chủ của người học. Thứ nhất, các nhóm học tập tạo sự gắn kết giữa các 

thành viên trong nhóm và gia tăng tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên, sự hợp 

tác với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ khi lợi ích của thành viên và lợi 

ích của nhóm không thể tách rời nhau. Thứ hai, sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành 

viên trong nhóm làm giảm sự phụ thuộc của người học vào người dạy khi các thành 

viên có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ trước hết từ các thành viên trong nhóm mỗi khi 

gặp khó khăn. Khi trong nhóm không thể tìm ra giải pháp, lúc này sự hướng dẫn và 

hỗ trợ của người dạy phát huy tác dụng rất lớn vì người học nhận thức về việc cần 

làm hoặc lỗi sai, khuyết điểm nào đó. Thứ ba, làm việc theo nhóm tăng cường sự gắn 

kết chặt chẽ giữa các thành viên, qua đó, tạo sự thoải mái và tăng cường sự tự tin, chủ 

động của người học.  
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Nhóm học tập có thể tổ chức cố định hoặc thay đổi. Mỗi cách tổ chức có ưu 

điểm và nhược điểm riêng. Kinh nghiệm của tác giả là tuỳ mong muốn và nguyện 

vọng của mỗi lớp, người dạy chọn lựa cách thức tổ chức nhóm học tập phù hợp. Điều 

quan trọng là người học cảm thấy thoải mái và tự tin với nhóm học tập của mình, từ 

đó, người học mới có thể phát huy tính chủ động của bản thân trong học tập. 

Lời kết 

Kỹ năng Viết được xem là một trong những kỹ năng khó nhất trong dạy và học 

Tiếng Anh. Kỹ năng Viết đòi hỏi người học phải dành nhiều nỗ lực và thời gian để 

luyện tập. Đồng thời, giảng viên cũng vất vả trong việc thiết kế các hoạt động giảng 

dạy. Phát hiện ra lỗi sai trong bài viết là một việc không khó, việc giúp sinh viên nhận 

biết và từ đó khắc phục, sửa chữa những lỗi sai đó mới là việc gian lao và vất vả đối 

với người giảng viên. Ở bậc đại học, yêu cầu về kỹ năng Viết học thuật khá cao, sinh 

viên, kể cả những sinh viên khá và giỏi cũng gặp nhiều khó khăn để có một bài viết 

đạt yêu cầu. Trên đây là những lỗi sai quan trọng thường gặp ở sinh viên khi viết luận 

cùng một số bàn luận về phương pháp giảng dạy. Phát huy tính tích cực và chủ động 

là một nội dung rất quan trọng trong giảng dạy Tiếng Anh hiện nay nói chung và 

giảng dạy Tiếng Anh bậc đại học nói riêng để người học hoàn thiện các kỹ năng Tiếng 

Anh nói chung của mình, trong đó có kỹ năng Viết. 
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