TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP

Taïp chí Khoa hoïc soá 27 (08-2017)

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
y Võ Thị Phiến(*), Lê Thị Ngần(**)

Tóm tắt
Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại và tác động trên tất
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, nó cuốn hút mọi quốc gia vào một sân chơi chung
thường gọi là “hội nhập”. Trong quá trình toàn cầu hóa, các quốc gia có thể tạo ra được những động
lực mới cho sự phát triển nhưng cũng có thể sẽ đánh mất đi chính mình nếu không có sự chuẩn bị cần
thiết để sẵn sàng và chủ động hội nhập. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, làm rõ những
cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Qua đó cung cấp cơ
sở khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực
có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Cơ hội, thách thức, giáo dục đại học Việt Nam, toàn cầu hóa.
1. Đặt vấn đề
trên rất nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh
tế,
văn hóa - xã hội và tác động đan xen rất khó
Toàn cầu hóa với những tiến bộ nhanh chóng
của khoa học kỹ thuật đang tạo ra những thay đổi để phân biệt một cách rõ ràng. Nhận thức chung,
to lớn trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt, sự có thể hiểu toàn cầu hóa là một quá trình liên kết
phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật gắn các cá nhân, các tổ chức, các quốc gia, vùng lãnh
với kinh tế tri thức đặt ra nhu cầu và yêu cầu tất thổ vào một sân chơi chung mang tính chất toàn
yếu về hàm lượng chất xám ngày càng cao trong cầu; trong sân chơi ấy, giữa các thực thể có mối
mỗi con người. Giải quyết vấn đề này không thể quan hệ tác động qua lại với nhau.
không nói đến vai trò của giáo dục - đào tạo, đặc
Do là một quá trình liên kết các thực thể vào
biệt là giáo dục đại học bởi đây là môi trường đào một sân chơi chung nên toàn cầu hóa có ảnh hưởng
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - nguồn động rất rộng đến đời sống mọi mặt của một quốc gia,
lực chủ yếu và quan trọng nhất cho sự phát triển ảnh hưởng ấy có thể tích cực hoặc tiêu cực tùy
của mỗi quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng thuộc vào sự chủ động của mỗi thực thể tham gia
đó, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào quá trình này. Đối với Việt Nam, quá trình
đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền toàn cầu hóa mang lại nhiều thời cơ trên nhiều
giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo.
hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”.
Giao lưu, hợp tác giữa các trường đại học
Trong một thế giới đa chiều, hội nhập như hiện hàng đầu trên thế giới với các trường đại học ở
nay, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước Việt Nam trong xu hướng chung của quá trình toàn
những thời cơ nhưng đồng thời cũng gặp không cầu hóa thời gian qua đã mang lại những cơ hội to
ít những thách thức đòi hỏi phải nhìn nhận rõ và lớn trong việc cập nhật và học hỏi các nội dung,
đúng đắn để có bước đi thích hợp.
phương pháp đào tạo tiên tiến của các trường khác
2. Cơ hội đối với giáo dục đại học Việt Nam ở nước ngoài, khả năng hợp tác với các giảng viên
trong xu thế toàn cầu hóa
nước ngoài có trình độ, năng lực cao.
Dù được sử dụng khá rộng rãi nhưng hiện nay
Các trường đại học Việt Nam được liên kết
vẫn còn có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm với những trường đại học quốc tế danh tiếng về nền
toàn cầu hóa bởi đây là một vấn đề rộng, biểu hiện học thuật, nghiên cứu nhằm tăng cường hơn nữa
năng lực của các trường trong nước. Mở ra hướng
phát
triển cho người học về việc học tập, nghiên
(*)
Học viện Chính trị khu vực IV.
(**)
cứu tại chỗ không cần phải ra nước ngoài mà vẫn
Trường Đại học Tây Đô.
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có thể học được kiến thức hiện đại với hiệu quả
kinh tế cao. Cách làm này đã được nhiều trường
đại học hàng đầu của nước ta áp dụng như Đại học
Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học
Cần Thơ… thông qua việc ký kết các chương trình
hợp tác về việc sử dụng “nguồn học liệu mở” của
nhau, các chương trình trao đổi sinh viên hàng
năm... Qua đó, sinh viên có cơ hội được tiếp cận
các nguồn tài liệu phong phú, tăng khả năng sử
dụng ngoại ngữ vào nghiên cứu, học tập, tăng kỹ
năng và phương pháp nghiên cứu.
Bên cạnh đó, các hoạt động viện trợ, tài trợ
cho giáo dục đại học Việt Nam của các tổ chức,
các định chế tài chính, các chính phủ, tổ chức phi
chính phủ, phi lợi nhuận… thông qua hàng loạt
những dự án, những chương trình phát triển giáo
dục và một số loại hình khoa học - công nghệ…
Các cơ hội trên đã thúc đẩy hoạt động đối ngoại
phi chính phủ, tăng cường sự giao lưu, đối thoại
và trao đổi văn hóa - đây cũng chính là sức mạnh
mềm của thời đại mới giữa các dân tộc và các
quốc gia, khu vực.
Hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi phải có một
nguồn lực lao động có chất lượng ngày càng cao
đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường rộng mở
và yêu cầu của các công ty, tập đoàn nước ngoài.
Quá trình tham gia ngày càng mạnh mẽ hơn vào
hội nhập quốc tế thời gian vừa qua cho thấy, nguồn
nhân công rẻ và tài nguyên thiên nhiên phong phú
- những nguồn lực mà chúng ta vẫn cho rằng là
lợi thế riêng có của Việt Nam đang có nguy cơ trở
thành những bất lợi khi thiếu một đội ngũ những
người lao động (chân tay và trí óc) có chất lượng,
có khả năng tham gia vào quá trình tổ chức, quản
lý để nắm quyền chủ động trong việc sử dụng có
hiệu quả những lợi thế… Đây là một sức ép rất
lớn nhưng đồng thời cũng là nguồn động lực cho
các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học
vùng, trường đại học lớn trong nước vươn lên
khẳng định mình và đẩy mạnh việc tăng cường
chất lượng đào tạo.
3. Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại
học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Một là, cần phải thay đổi nhận thức về tư duy
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giáo dục và cạnh tranh bình đẳng giữa giáo dục
đại học công lập với tư nhân.
Trong quá trình đổi mới tư duy kinh tế, từ mô
hình kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang mô
hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, giáo dục Việt Nam cũng dần chuyển
sang cơ chế thị trường và từng bước thích nghi,
hội nhập với khu vực và thế giới. Có thể thấy rất
rõ điều này qua việc xuất hiện ngày càng nhiều
các trường ngoài công lập với sự đầu tư từ nhiều
thành phần kinh tế khác nhau: vốn nước ngoài,
tư nhân trong nước, liên doanh… Với tính năng
động của mình, những trường ngoài công lập tiếp
cận và thích nghi tương đối tốt với cơ chế mới,
những trường tư duy nặng về tính bao cấp (như
các trường công và đặc biệt là các trường sư phạm)
của nhà nước và hoàn toàn lệ thuộc vào ngân sách
nhà nước thì hiển nhiên sẽ đứng trước những khó
khăn và phải lựa chọn cách thức để có thể tiếp tục
tồn tại và phát triển.
Bên cạnh đó là sự cạnh tranh ngày càng gay
gắt trong thị trường giáo dục khi ngày càng có
nhiều trường với nhiều loại hình đào tạo, nhiều
ngành nghề và cơ chế chính sách cho người học
giữa hai hệ thống công lập và tư thục. Tất nhiên,
mỗi hệ thống đều có những lợi thế và thế mạnh
riêng nhưng nếu không có sự nhận thức đúng đắn
thì hậu quả sẽ ảnh hưởng không chỉ đến bản thân
các trường, người học mà cả nền giáo dục đại học
nói chung.
Cần phải xác định rõ ràng các khái niệm
khi mà giáo dục đại học bắt đầu bước vào nền
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế như “giáo
dục là hàng hóa”, “giáo dục là một loại hàng hóa
đặc biệt”, “dịch vụ trong giáo dục” hay “các loại
hàng hóa dịch vụ trong giáo dục đại học”… Giáo
dục là một loại hình phúc lợi của xã hội hay đã
chuyển dần sang một loại hình dịch vụ thuần túy
như những loại hàng hóa khác trong nền kinh tế
thị trường khi tham gia hội nhập. Giáo dục nói
chung và giáo dục đại học nói riêng đã và đang
chuyển sang trạng thái đa thành phần. Do đó,
cũng xuất hiện những hệ quả của sự tác động
tiêu cực từ thị trường xuất hiện nhiều đòi hỏi
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mới như học phí, bằng cấp, chất lượng đào tạo,
kỹ năng, năng lực, ngành nghề… Với sự đan xen
đa dạng, phong phú nên dù đã có nhiều cuộc hội
thảo, nhiều tranh luận diễn ra nhưng vẫn chưa
đưa ra một triết lý giáo dục chung nhất, cơ bản
nhất cho nền giáo dục đại học Việt Nam trong sự
giao thoa giữa công và tư, giữa tư duy bảo thủ
“giáo dục là phúc lợi xã hội” với tư duy đổi mới
cởi mở hội nhập “phát triển kinh tế giáo dục”.
Quá trình hội nhập đã xuất hiện những vấn đề
mới cần phải giải quyết của giáo dục đại học như
hệ thống những ngành học và nghiên cứu mới; hệ
thống các phương pháp tư duy và giáo dục mới;
cho đến những doanh nghiệp kinh doanh giáo dục
đại học; và xuất hiện những xu hướng quốc hữu
hóa trường đại học tư thành một hình thức mới
dưới tên gọi “công lập tự chủ tài chính”, hoặc ảnh
hưởng tác động trong tương lai là việc cổ phần
hóa các trường đại học công lập.
Một vấn đề quan trọng không kém khi thay
đổi tư duy giáo dục theo cơ chế thị trường là nguy
cơ ảnh hưởng đến việc bảo tồn và duy trì các giá
trị bản sắc văn hóa truyền thống khi mà những tư
tưởng, tri thức trong nước và nước ngoài có sự
giao lưu và trao đổi (mà diễn biến thường thì phần
lớn chuyển đổi theo hướng tiếp cận cập nhật mới,
thậm chí là thay thế mới hoàn toàn mà không có
sự giao thoa chọn lọc và tiếp biến).
Hai là, cần phải cập nhật và chuẩn hóa
chương trình đào tạo đổi mới phù hợp với khu vực
và thế giới. Từ đó, từng bước nâng cao giá trị của
văn bằng theo chuẩn quốc tế. Các chương trình đào
tạo của ngành học truyền thống trước đây đã có sự
thay đổi một cách cơ bản để đáp ứng với yêu cầu
mới của sự phát triển, nhất là khi giao lưu với quốc
tế và đi vào hội nhập thì lượng kiến thức lý thuyết
đã cập nhật chuyển đổi dần sang tính thực hành ứng
dụng cao hơn. Chuyển đổi phương thức đào tạo từ
niên chế sang phương thức tín chỉ với những tính
năng linh hoạt và mềm dẻo đáp ứng được những
nhu cầu của người học mặc dù tín chỉ được thực
hiện ở Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn được như thế
giới; tính liên thông, liên kết ngang - dọc vẫn còn
nhiều hạn chế. Đây chính là một trong những khó
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khăn cần phải được tiếp tục khắc phục khi chúng
ta tham gia hội nhập.
Người học vẫn chưa thực sự tìm được mối
liên kết giữa giáo dục trong nước và quốc tế, khi
mà hệ thống văn bằng giáo dục trong nước chưa
được công nhận khu vực và quốc tế. Việc này
buộc những du học sinh trong nước khi học các
chương trình của nước ngoài phải học lại hoàn
toàn từ đầu. Chính vì vậy, liên kết hợp tác quốc tế
trong giáo dục đại học sẽ mang lại cho người học
những cơ hội để hội nhập thực sự. Nâng cao giá
trị văn bằng không đơn thuần là liên kết đào tạo
quốc tế để người học lấy bằng cấp do các trường
nước ngoài cấp mà còn cần tiến tới sự phát triển
đồng bộ điều kiện của các mặt như xây dựng phát
triển chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật
chất thiết bị kỹ thuật cho thực hành, huấn luyện…
để hướng tới tính đồng đẳng với các trường nước
ngoài mà trước mắt là trong khu vực ở mức trung
bình (để so sánh được với một số quốc gia như
Thái Lan, Malaysia, tiến tới tiệm cận với Trung
Quốc và Singapore).
Ba là, cần phải đổi mới công tác tổ chức,
quản lý và điều hành của các trường đại học
cùng với sự cần thiết đầu tư, bồi dưỡng nâng cao
năng lực và trình độ chuyên môn của giảng viên
ở Việt Nam.
Yêu cầu này đòi hỏi tính tự chủ và hội nhập
của giáo dục đại học để đáp ứng yêu cầu về hội
nhập quốc tế, điều này đã được mở ra sau nhiều
năm giáo dục đại học bị chi phối một cách thụ động
từ trên xuống của cơ chế bao cấp và cơ quan chủ
quản (thậm chí là mệnh lệnh hành chính mà thiếu
đi tư duy hiểu biết quản lý giáo dục trong nền kinh
tế thị trường); Luật Giáo dục đại học được Quốc
hội Việt Nam ban hành và bắt đầu có hiệu lực kể từ
ngày 01 tháng 01 năm 2013 như đã phần nào mở
ra tính chủ động từng bước được nâng cao đối với
giáo dục đại học. Muốn hội nhập tốt, thì việc quản
lý và xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế yêu cầu các
nhà quản lý giáo dục đại học cần một tư duy linh
hoạt và nhạy bén. Nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội
phối hợp với các tổ chức giáo dục của khu vực và
quốc tế để mang lại cho cơ sở giáo dục những mối
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liên hệ sâu - rộng phát triển. Sự phát triển này tạo
ra những thuận lợi không chỉ cho người học mà
còn cho cả nâng cao năng lực và trình độ chuyên
môn của cán bộ, giảng viên.
Một trong những khó khăn hiện nay là nâng
cao được năng lực nghiên cứu khoa học và sử
dụng thành thạo các kỹ năng ngoại ngữ của cán
bộ, giảng viên để có thể hội nhập được với nền
khoa học của khu vực và thế giới. Việc ứng dụng
kiến thức, kỹ năng thực hành của giảng viên các
trường đại học Việt Nam khá là hạn chế so với nhu
cầu được đào tạo cho người học.
Bốn là, ứng dụng các thành tựu mới nhằm
phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong
giáo dục đại học trên cơ sở các bản quyền phát
minh, sáng chế, sở hữu trí tuệ theo các định chế
quốc tế; kết nối sản phẩm nghiên cứu khoa học
với thực tiễn nhu cầu của thị trường và xã hội.
Yêu cầu của thị trường và xã hội khi hội
nhập đặt ra cho giáo dục đại học là cần phải tăng
cường quản lý và tổ chức kết hợp giữa nghiên
cứu với ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học;
nâng cao từng bước tính ứng dụng của các sản
phẩm nghiên cứu. Từ đó, xác định được hướng
đi và “đầu ra” cho nghiên cứu khoa học và tiến
tới sự đồng đẳng với hoạt động nghiên cứu khoa
học trong khu vực và thế giới, mà trước mặt
là với các trường nước ngoài có mối quan hệ
hợp tác liên kết với các trường, cơ sở giáo dục
trong nước. Tận dụng chính sự hợp tác liên kết
để chia sẻ công nghệ, khoa học phục vụ cho sự
phát triển giáo dục đại học trong nước. Thông
qua việc hợp tác quốc tế ít nhất 20% cơ sở vật
chất, kỹ thuật và công nghệ của cơ sở giáo dục
trong nước cũng phải được đổi mới, và từng
bước tiến tới chuyển đổi các mặt dần dần. Việc
hợp tác quốc tế, thông qua các chương trình, dự
án, các nguồn quỹ của tổ chức và đại học quốc
tế tài trợ đã mang lại cho các trường trong nước
nguồn lực đáng kể để phát triển các hoạt động
khoa học - công nghệ. Nhưng đồng thời cũng
tạo ra những khó khăn trong cơ chế quản lý, vì
vậy cần phải quản lý sao cho các nguồn lực tài
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chính không bị lợi dụng theo hướng tiêu cực như
tham ô, tham nhũng và lãng phí…
Năm là, cần phải từng bước xác lập hệ thống
định chuẩn, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo
dục đào tạo theo khu vực và thế giới.
Với những khó khăn ban đầu đặt ra cho công
tác kiểm định chất lượng giáo dục của các trường
đại học, đến nay vấn đề này vẫn còn đang được
thực hiện thận trọng để đảm bảo vừa phát huy được
những thế mạnh của giáo dục đại học Việt Nam
gần 70 năm qua, đồng thời cũng từng bước khắc
phục những hạn chế còn tồn tại trong cơ chế kinh
tế thị trường. Một khi đã xác định là hội nhập với
khu vực và thế giới, công tác kiểm định chất lượng
giáo dục đại học cần phải được tuân thủ theo các
tiêu chí do quốc tế đặt ra. Điều này không phải đơn
giản khi mà các tiêu chí quốc tế được xây dựng và
đặt ra những yêu cầu rất cụ thể, lượng hóa cách
đánh giá đối với từng lĩnh vực, từng vấn đề từ hệ
thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật, công
nghệ, cho đến chất lượng của quá trình thiết kế
xây dựng chương trình đào tạo, quá trình dạy học,
hệ thống phương pháp, các nguồn lực… Đây rõ
ràng là một thách thức không nhỏ cho các cơ sở
giáo dục, các trường đại học khi tiến tới thực hiện
việc kiểm định, đánh giá chất lượng thông qua hệ
thống định chuẩn quốc tế và được kiểm định bởi
các tổ chức độc lập.
4. Kết luận
Để cải tiến chất lượng giáo dục đại học trong
bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, có nhiều việc
cần phải làm bởi giáo dục liên quan trực tiếp đến
nhân tố con người nên không thể vội vàng, trong
đó cần phải hết sức chú ý một số vấn đề như: Tự
chủ trong đào tạo phải đảm bảo chất lượng đầu ra;
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn chặt hơn nữa
việc dạy và học của các trường đại học với cuộc
sống, với thị trường lao động. Đồng thời, nâng cao
chất lượng về cơ sở hạ tầng, đội ngũ giảng viên,
chương trình giảng dạy và cả tiêu chuẩn đầu vào,
đầu ra của sinh viên; chú trọng đúng mức đào tạo
ngoại ngữ và tin học cho cả giảng viên và sinh
viên đại học./.
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OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF VIETNAM’ S HIGHER EDUCATION UNDER
THE TREND OF GLOBALIZATION
Summary
Globalization is an inevitable trend in mankind development and impacts all fields, including
politics, economy and culture-society, bringing every country into a shared playground, namely
"integration". Under globalization, countries can create new driving forces for growth, but they can
also lose themselves unless they get prepared for proactive integration. This article is to analyze
opportunities and challenges to Vietnam’s higher education under globalization. Thereby, it provides
leaders and managers with scientific bases for building programs and plans to train high-quality human
resources, meeting the demand of globalization and international economic integration.
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