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Tóm tắt
Vấn đề chất lượng đào tạo sau đại học ở Việt Nam đang ngày càng nhận được quan tâm sâu sắc
của các cấp quản lý, các cơ sở đào tạo, người học và cộng đồng xã hội nói chung. Chất lượng đào
tạo sau đại học chịu tác động của nhiều yếu tố và nhiều bên liên quan. Việc làm rõ vai trò của các
bên liên quan tới chất lượng đào tạo sau đại học sẽ chỉ ra định hướng đúng đắn để cải thiện được
chất lượng đó. Bài viết nhận định và phân tích vai trò của các bên liên quan trong việc quyết định
chất lượng đào tạo sau đại học, từ đó liên hệ với một số thực tiễn tại Trường Đại học Ngoại thương
để có phương hướng cải tiến trong tương lai.
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Abstract:

Quality of postgraduate education in Vietnam is a topical issue, receiving considerable attention
from policy makers, educational institutions, learners and society. It is widely acknowledged that
the quality is a result of multi-elements and processes and stakeholders. Therefore, clearly idenfying
these stakeholders would help to understand improve quality of postgraduate education in the future.
This paper is to analyse the role of different stakeholders in determining quality of postgraduate
education, refering to Foreign Trade University context for future improvement.
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Đặt vấn đề
Hệ thống giáo dục đại học bao gồm các cơ
sở đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học.
Bậc đào tạo đại học thường nhận được sự quan
tâm đặc biệt của xã hội và các bên liên quan.
Trong khi đó, đào tạo sau đại học đóng vai trò
vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nguồn
nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên
*
**

sâu, năng lực nghiên cứu khoa học được trau
dồi, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, lại chưa
nhận được sự quan tâm thíc h đáng của công
chúng. Nhận thức được tầm quan trọng của
giáo dục sau đại học, gần đây, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã có những động thái thích hợp trong
việc đánh giá lại chất lượng của hoạt động này
và ban hành một quy chế đào tạo thạc sĩ mới.
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Với việc chia thành hai hướng đào tạo ứng
dụng và nghiên cứu, Quy chế đào tạo trình độ
thạc sĩ vừa ban hành ngày 15/5/2014 đã góp
phần giúp các cơ sở giáo dục đại học tiếp cận
với chương trình đào tạo thạc sĩ trên thế giới.
Mục tiêu mới của Quy chế đào tạo trình độ thạc
sĩ đã cụ thể hoá những quan điểm, tư tưởng đổi
mới về giáo dục của Đảng và Nhà nước được
thể hiện thông qua Luật Giáo dục đại học, Nghị
quyết 29/NQ-TW và các nghị quyết khác của
Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục đại học
trong bối cảnh hiện nay. Để hiện thực hóa và
thực thi hiệu quả Quy chế đào tạo thạc sĩ mới,
các trường cần có thời gian và nỗ lực nhiều hơn
nữa nhằm đưa giáo dục sau đại học nước nhà
tiệm cận với các nước trong khu vực. Đã đến
lúc chúng ta cần nhìn nhận lại chất lượng giáo
dục sau đại học, phân tích vai trò của các bên
liên quan để có những định hướng và giải pháp
phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
của bậc đào tạo này.
Bài viết này đưa ra phân tích phạm trù chất
lượng đào tạo sau đại học, tiến hành đánh giá
vai trò của các bên liên quan, và liên hệ thực
tiễn với Trường đại học Ngoại thương nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo bậc thạc sĩ ở cơ
sở đào tạo này.
1. Chất lượng của đào tạo sau đại học
- Khái niệm chất lượng đào tạo
Chất lượng là một khái niệm trừu tượng và
vì vậy không dễ dàng để đưa ra một định nghĩa
chính xác. Theo ISO 9000:2008, “chất lượng
là sự thỏa mãn yêu cầu của một tập hợp các
đặc tính vốn có”. Mức chất lượng của một sản
phẩm dịch vụ cần được đánh giá bởi khách
hàng. Giáo dục là một dịch vụ đặc thù, theo đó
khách hàng có thể bao gồm nhiều đối tượng:
a) người học; b) người trả tiền học phí; c) các
tổ chức sử dụng lao động dược đào tạo từ các
cơ sở giáo dục.
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Chất lượng giáo dục luôn là vấn đề quan
trong nhất của tất cả các trường đại học, và
việc phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo bao
giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng
nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo nào. Mặc dù
có tầm quan trọng như vậy nhưng chất lượng
đào tạo vẫn là một khái niệm khó định nghĩa,
khó xác định, khó đo lường, và cách hiểu của
người này cũng khác với cách hiểu của người
kia. Chất lượng có một loạt định nghĩa trái
ngược nhau và rất nhiều cuộc tranh luận xung
quanh vấn đề này đã diễn ra tại các diễn đàn
khác nhau mà nguyên nhân của nó là thiếu
một cách hiểu thống nhất về bản chất của vấn
đề. Hiện tại có 6 quan điểm về vấn đề này.
Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu
vào”: Quan điểm này cho rằng “Chất lượng
một trường đại học phụ thuộc vào chất lượng
hay số lượng đầu vào của trường đó”. Theo
quan điểm này, một trường đại học tuyển
được sinh viên giỏi, có đội ngũ cán bộ giảng
dạy uy tín, có cơ sở vật chất tốt được xem là
trường có chất lượng cao. Quan điểm này đã
bỏ qua sự tác động của quá trình đào tạo diễn
ra rất đa dạng và liên tục trong một thời gian
dài. Thực tế, theo cách đánh giá này, quá trình
đào tạo được xem là một “hộp đen”, chỉ dựa
vào sự đánh giá “đầu vào” và phỏng đoán chất
lượng “đầu ra”.
Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu
ra”: Một quan điểm khác về chất lượng giáo
dục cho rằng “đầu ra” có tầm quan trọng hơn
nhiều so với “đầu vào” của quá trình đào tạo.
“Đầu ra” chính là sản phẩm của giáo dục được
thể hiện bằng khả năng có việc làm sau khi tốt
nghiệp hoặc mức độ hoàn thành công việc của
sinh viên tốt nghiệp. Với cách tiếp cận này,
mối liên hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” không
được xem xét đúng mức. Trong thực tế mối
liên hệ này là có thực, cho dù đó không phải là
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quan hệ nhân quả. Hai là, cách đánh giá “đầu
ra” của các trường rất khác nhau.
Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị
gia tăng”: Quan điểm này cho rằng một trường
đại học có tác động tích cực tới người học khi
nó tạo ra được sự khác biệt trong sự phát triển
về trí tuệ và cá nhân của học viên. “Giá trị gia
tăng” được xác định bằng giá trị của “đầu ra”
trừ đi giá trị của “đầu vào”. Trên thực tế, rất khó
đo lường được “giá trị gia tăng này”.
Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị
học thuật”: Đây là quan điểm truyền thống
của nhiều trường đại học phương Tây, chủ yếu
dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia về
năng lực học thuật của đội ngũ cán bộ giảng
dạy trong từng trường trong quá trình thẩm
định công nhận chất lượng đào tạo. Điều này
có nghĩa là trường đại học nào có đội ngũ giáo
sư, tiến sĩ đông, có uy tín khoa học cao thì
được xem là trường có chất lượng cao..
Chất lượng được đánh giá bằng “Văn hoá tổ
chức riêng”: Quan điểm này dựa trên nguyên
tắc các trường đại học phải tạo ra được “Văn
hoá tổ chức riêng” hỗ trợ cho quá trình liên tục
cải tiến chất lượng. Vì vậy một trường được
đánh giá là có chất lượng khi nó có được “Văn
hoá tổ chức riêng” với nét đặc trưng quan trọng
là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Quan điểm này bao hàm cả các giả thiết về bản
chất của chất lượng và bản chất của tổ chức.
Quan điểm này được mượn từ lĩnh vực công
nghiệp và thương mại nên khó có thể áp dụng
trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Chất lượng được đánh giá bằng “Kiểm
toán”: Quan điểm này coi trọng quá trình bên
trong trường đại học và nguồn thông tin cung
cấp cho việc ra quyết định. Kiểm toán chất
lượng quan tâm xem các trường đại học có thu
thập đủ thông tin phù hợp và những người ra
quyết định có đủ thông tin cần thiết hay không,
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quá trình thực hiện các quyết định về chất lượng
có hợp lý và hiệu quả không. Quan điểm này
cho rằng nếu một cá nhân có đủ thông tin cần
thiết thì có thể có được các quyết định chính
xác, và chất lượng giáo dục được đánh giá qua
quá trình thực hiện, còn “Đầu vào” và “Đầu ra”
chỉ là các yếu tố phụ. Điểm yếu của cách đánh
giá này là sẽ khó lý giải những trường hợp khi
một cơ sở đại học có đầy đủ phương tiện thu
thập thông tin, song vẫn có thể có những quyết
định chưa phải là tối ưu.
- Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo
sau đại học
Mục tiêu của đào tạo thạc sĩ là “nhằm giúp
cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao
kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường
kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu
trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành
hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt
động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm
việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực
phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc
ngành, chuyên ngành được đào tạo” (Điều 2,
Quy chế đào tạo thạc sĩ, Bộ Giáo dục và Đào
tạo, 2014).
Chất lượng đào tạo sau đại học cần được
đánh giá bằng một tổ hợp các tiêu chí, bao
gồm chương trình đào tạo, đội ngũ giảng dạy,
đội ngũ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ công
tác giảng dạy và học tập, chi phí đào tạo, chất
lượng đầu vào và thái độ của người học, việc
làm và mức độ thăng tiến sau khi tốt nghiệp,
sự đáp ứng nhu cầu xã hội, và đảm bảo các
mục tiêu chính trị xã hội khác.
* Chương trình đào tạo: Chương trình
đào tạo đóng vai trò then chốt trong việc đảm
bảo chất lượng của bậc học thạc sĩ. Chương
trình đào tạo trình độ thạc sĩ được xây dựng
theo định hướng nghiên cứu và/hoặc theo định
hướng ứng dụng. Theo đó, chương trình đào
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tạo theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho
người học kiến thức chuyên sâu của ngành,
chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu
khoa học; thông thường chương trình này được
thiết kế cho công việc giảng dạy và nghiên cứu
sau này. Chương trình đào tạo theo định hướng
ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến
thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề
nghiệp, phục vụ cho công việc của người học
trong các tổ chức, doanh nghiệp. Theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào
tạo thạc sĩ bao gồm kiến thức chung, kiến thức
cơ sở và chuyên ngành, và luận văn thạc sĩ.
Phần kiến thức chung bao gồm học phần triết
học và ngoại ngữ (nếu có). Phần kiến thức cơ
sở và chuyên ngành bao gồm các học phần bắt
buộc và học phần tự chọn (các học phần tự
chọn chiếm tối thiểu 30% khối lượng chương
trình đào tạo). Luận văn có khối lượng tối thiểu
7 tín chỉ. Tùy theo chương trình đào tạo theo
định hướng nghiên cứu hoặc theo định hướng
ứng dụng, cơ sở đào tạo quyết định tỷ lệ kiến
thức cơ sở, chuyên ngành và luận văn trong
chương trình đào tạo (ENQA, 2010).
* Đội ngũ: Bên cạnh chương trình đào tạo,
đội ngũ giảng viên và quản lý đóng vai trò then
chốt trong việc tạo dựng chất lượng đào tạo.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm
giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng,
được phân công nhiệm vụ giảng dạy các học
phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc
sĩ hoặc hướng dẫn học viên thực hành, thực
tập, thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ. Ngoài các
tiêu chuẩn giảng viên đại học quy định tại Điều
lệ trường đại học, giảng viên tham gia giảng
dạy các học phần lý thuyết chương trình đào
tạo thạc sĩ phải có học vị tiến sĩ hoặc có chức
danh giáo sư, phó giáo sư. Bên cạnh đó, chất
lượng đội ngũ quản lý gián tiếp ảnh hưởng đến
chất lượng đào tạo của chương trình. Nếu đội
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ngũ quản lý chuyên nghiệp, nắm vững các quy
định hiện hành, và tích cực hỗ trợ học viên thì
luồng thông tin sẽ thông suốt, liên tục, cập nhật,
do vậy hiệu quả và chất lượng đào tạo sẽ được
tăng cường (ENQA, 2010).
* Cơ sở vật chất: Thông thường yếu tố
cơ sở vật chất được người học và trường đại
học quan tâm nhiều, tuy nhiên trên thực tế, sự
quan tâm của họ là chưa đầy đủ. Tiêu chí cơ sở
vật chất đa phần chỉ đề cập đến địa điểm học
tập, số bàn ghế, điều kiện ánh sáng, phương
tiện trình chiếu… mà thường bỏ qua yếu tố
“mềm” nhưng lại quan trọng hơn, đó là học
liệu và thư viện. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định rằng, địa điểm đào tạo trình độ thạc sĩ là
trụ sở của cơ sở đào tạo được cơ quan có thẩm
quyền kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện thực
tế đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định
trước khi cho phép mở ngành, chuyên ngành
đào tạo trình độ thạc sĩ (ENQA, 2010).
* Chi phí đào tạo: Chất lượng đào tạo có
quan hệ chặt chẽ với chi phí đào tạo. Chất
lượng đào tạo tăng lên đòi hỏi kinh phí đầu
tư cho các điều kiện đảm bảo cho giáo dục
đại học cũng tăng lên. Tuy nhiên, không phải
bao giờ tăng các khoản chi cho giáo dục sau
đại học cũng làm tăng chất lượng đào tạo
hoặc tăng chất lượng đào tạo tương ứng với
tăng chi phí. Đó là do chi phí chỉ là một trong
những nhân tố tác động đến chất lượng đào
tạo mà không phải là nhân tố duy nhất mang
tính quyết định (EC, 2015).
* Chất lượng đầu vào: Chất lượng đầu vào
là một yếu tố then chốt của toàn bộ quá trình
đào tạo thạc sĩ nói riêng và đào tạo sau đại
học nói chung. Để kiểm soát chất lượng đầu
vào, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khá
chặt chẽ về hoạt động thi tuyển và đối tượng
thi tuyển. Tùy thuộc vào đối tượng dự tuyển
tốt nghiệp đại học thuộc “ngành đúng, ngành
phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành,
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chuyên ngành đăng ký dự thi”, đối tượng phải
học bổ sung kiến thức phải học bổ sung kiến
thức ngành của chương trình đại học trước khi
dự thi (EC, 2015)
* Chất lượng đầu ra: Chất lượng đầu ra
được thể hiện rõ nhất ở cơ hội việc làm, mức
lương bổng và thăng tiến sau khi tốt nghiệp
của người học. Đối với hoạt động kiểm định
chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của người
học đóng một vai trò rất lớn trong việc quyết
định chất lượng của cơ sở đào tạo. Tỷ lệ học
viên có được việc làm sau khi tốt nghiệp là
một tiêu chí quan trọng, thể hiện ở hai điểm:
chương trình đào tạo có chất lượng, và người
sử dụng lao động đánh giá cao việc đó. Thứ
hai, cơ hội việc làm cũng thể hiện cảm nhận
của xã hội đối với chất lượng tổng thể của cơ
sở đào tạo (EC, 2015)
Đảm bảo các tiêu chí chính trị - xã hội
khác: Ngoài những tiêu chí nêu trên, chất
lượng chương trình thạc sĩ còn phải đảm bảo
các tiêu chí chính trị-xã hội khác, ví dụ: nhiệm
vụ hợp tác quốc tế, đảm bảo cơ cấu đào tạo

cho các vùng miền đặc biệt,… (EC, 2015;
ENQA, 2010).
2. Các bên liên quan và vai trò trong
hoạt động đào tạo sau đại học
Các bên liên quan trong hoạt động đào tạo
sau đại học: có nhiều bên liên quan trong quá
trình đào tạo sau đại học, trong đó có cơ sở
đào tạo và đội ngũ giảng dạy, phục vụ giảng
dạy; người học; các cơ quan quản lý nhà nước;
các cơ quan đánh giá kiểm định đào tạo; cộng
đồng và xã hội; các nhà tuyển dụng (tổ chức,
doanh nghiệp…) v.v. Các bên liên quan đều
có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hoạt
động đào tạo sau đại học.
Các bên liên quan đến hoạt động đào tạo
thạc sĩ được mô tả như ở Hình 1.
* Cơ sở đào tạo: Cơ sở đào tạo chịu trách
nhiệm xây dựng chương trình, cung cấp đội
ngũ giảng viên, đội ngũ quản lý, cung cấp cơ
sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học
tập, thi tuyển đầu vào, đào tạo, và chứng nhận
tốt nghiệp của người học. Dưới sức ép của quá

Cơ quan kiểm
định chất lượng
Nhà tuyển
dụng

Người học

Chính phủ & cơ
quan quản lý
ngành

Cơ sở đào tạo

Chất lượng đào tạo thạc sĩ

Hình 1: Các bên liên quan đối với chất lượng đào tạo thạc sĩ
Nguồn: Các tác giả tự tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống
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trình toàn cầu hóa với ngày càng nhiều các
chương trình đào tạo liên kết được cung cấp ở
các cơ sở khác nhau, trường đại học ngày càng
ý thức được việc nâng cao năng lực quản lý
và giảng dạy để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
người học. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn
lực, cơ sở vật chất, đặc biệt là học liệu và
nguồn lực thư viện, các cơ sở đào tạo thường
rất hạn chế.
Cơ sở đào tạo trong góc nhìn của xã hội có
thể xem là đơn vị đầu tiên, quan trọng nhất,
chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo nói
chung, và đào tạo sau đại học nói riêng. Uy
tín của các trường mang lại thương hiệu cho
bằng cấp mà người học được trao. Bản thân
các trường luôn phải nỗ lực không ngừng về
mọi mặt để tăng cường chất lượng đào tạo,
khẳng định vị thế và thương hiệu của mình
trong đào tạo, đảm bảo cho sự phát triển bền
vững của chính họ.
* Người học: người học vừa là khách hàng,
và là sản phẩm của chương trình đào tạo. Nỗ
lực của cơ sở đào tạo sẽ là không đủ nếu thái
độ, kiến thức, và kỹ năng của người học chưa
đạt chất lượng.
Thực tế cho thấy, khi chất lượng thực hiện
công việc vẫn chưa được tổ chức tuyển dụng
và xã hội quan tâm đúng mức, chưa có thang
đánh giá cụ thể và rõ ràng (có nghĩa là các chỉ
số đo lường như ‘chỉ số đánh giá công việc’
– key performance indicators - KPIs) thì mục
tiêu học để làm tốt hơn công việc chưa được
người học đặt ra một cách nghiêm túc. Bên
cạnh đó, các chương trình thạc sĩ thường được
giảng dạy ngoài giờ hành chính, người học vừa
phải làm việc tại tổ chức của mình vừa tham
gia học thêm, do vậy, mức độ tập trung sẽ kém
hơn là điều dễ hiểu. Khi mà đào tạo thạc sĩ trở
thành phong trào và nhiều chuyên ngành mở ra
các lớp thạc sĩ với số lượng học viên lớn, trong
khi số lượng giảng viên ít, không đảm bảo tỉ lệ
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đào tạo thì khó để thực hiện được nghiêm túc
chất lượng đào tạo, vì thế việc học nghiêm túc
cũng trở thành xa lạ. Hơn nữa khi phương pháp
đào tạo tích cực, hiện đại ít được sử dụng, tài
liệu giảng dạy ít cập nhật thì không thể có chất
lượng đào tạo tốt để người học có đủ kiến thức
và kĩ năng làm việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp.
Như vậy có thể thấy sự đan xen tác động của
các bên liên quan khác nhau trong quá trình đào
tạo sau đại học.
* Cơ quan kiểm định chất lượng đào
tạo: Kiểm định chất lượng giáo dục là một
trong những hoạt động đảm bảo chất lượng
bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định
chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa ra các
quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và
đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường
cao đẳng, đại học…
Kiểm định chất lượng giáo dục đã có một
lịch sử phát triển lâu dài ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ,
nhưng trước đây ít được các nước khác biết
đến. Hiện nay kiểm định chất lượng giáo dục
ngày càng trở nên phổ biến hơn bởi nó chứng
tỏ là một công cụ hữu hiệu giúp nhiều quốc
gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, duy trì
các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không
ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Mục
đích chính của kiểm định chất lượng giáo dục
là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực
nhất định trong đào tạo và không ngừng cải
tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng
yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và
đảm bảo quyền lợi cho người học. Ở một số
nơi, kiểm định chất lượng giáo dục còn nhằm
mục đích giải trình với xã hội, với các cơ quan
quyền lực hay với các cơ quan, tổ chức tài trợ,
cấp kinh phí. Hiện nay, không ít các tổ chức, cơ
quan quan tâm đến việc cơ sở đào tạo/ chương
trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng
giáo dục hay chưa trước khi đưa ra quyết định
tài trợ hay không tài trợ cho cơ sở đào tạo/
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chương trình đào tạo đó. Người học, trước khi
lựa chọn trường để đăng ký dự tuyển cũng cân
nhắc xem nhà trường hay chương trình đào tạo
có được kiểm định chất lượng giáo dục hay
không. Do vậy, sự tồn tại và phát triển của các
cơ sở kiểm định giáo dục ngày càng đóng vai
trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy nâng
cao và duy trì chất lượng đào tạo.
Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất
quan tâm đến việc kiểm định chương trình
đại học. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra tại sao
không chú trọng kiểm định chương trình sau
đại học?
* Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng là
người đánh giá cuối cùng chất lượng của một
chương trình đào tạo. Xét cho cùng, mục tiêu
của việc giáo dục và đào tạo cũng là để cung
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng
đồng các nhà sử dụng lao động.
Những câu hỏi mà chúng ta cần trả lời
là: Thái độ, kiến thức và kỹ năng của người
học có đáp ứng được nhu cầu công việc hiện
tại của doanh nghiệp không? Người sử dụng
lao động có tham gia vào quá trình xây dựng
chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo không?
Đã đến lúc các cơ sở đào tạo cần điều tra các
nhà tuyển dụng về quan điểm của họ đối với
bằng cấp (thạc sỹ, tiến sỹ - chứ không chỉ cử
nhân), đồng thời khảo sát các cựu học viên sau
đại học về sự thăng tiến nghề nghiệp sau khi
có bằng cấp. Nếu làm rõ được các điểm nêu
trên, chắc chắn chất lượng đào tạo sau đại học
sẽ được đẩy mạnh theo hướng phù hợp với nhu
cầu xã hội, có tính thực tiễn ngày càng cao.
* Chính phủ và các cơ quan quản lý
ngành: Vai trò quản lý nhà nước về chất
lượng chương trình thạc sĩ đang được giao
cho Vụ Giáo dục Đại học, Cục Khảo thí và
Kiểm định chất lượng giáo dục, và Cục Đào
tạo với nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục và Đào
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tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực nhằm
kiểm soát chất lượng đào tạo thạc sĩ của các
trường thông qua Thông tư số 15/2014/TTBGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy
chế đào tạo thạc sĩ.
Các cấp Lãnh đạo nhà nước, Bộ GD-ĐT
nên có các định hướng chiến lược cho việc đào
tạo, sử dụng nguồn nhân lực thạc sĩ và tiến sĩ
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước và xu hướng phát triển khoa học
trong tương lai; có các chính sách đầu tư phù
hợp cho nghiên cứu khoa học; qui định và có
yêu cầu rõ ràng về chế độ, chính sách đối với
tiến sĩ và thạc sĩ để các trường ĐH có cơ sở
thực thi. Ví dụ: Chính phủ yêu cầu các trường
ĐH có các chính sách và chế độ khác biệt rõ
ràng giữa cán bộ có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ và
yêu cầu khác biệt đối với công việc và các lợi
ích mà họ được hưởng: yêu cầu cao đối với kết
quả nghiên cứu khoa học và giảng dạy của tiến
sĩ, kèm theo là chế độ lương và đãi ngộ khác
cao hơn và các điều kiện làm việc tốt hơn. Các
trường ĐH phải thực thi hóa các yêu cầu này
một cách nghiêm túc thì mới có thể gắn trách
nhiệm đào tạo với quyền lợi được hưởng của
đội ngũ giảng dạy, từ đó không ngừng nâng
cao chất lượng đào tạo.
* Cộng đồng và xã hội: Việt Nam là một
xã hội ham học hỏi. Với nguồn gốc văn hóa là
Khổng giáo, người Việt Nam luôn muốn học
tập để khẳng định bản thân, để cống hiến tốt
hơn cho xã hội. Tuy nhiên quan điểm “học để
làm quan” còn khá phổ biến trong một phận
không nhỏ người dân Việt Nam. Các tổ chức,
đặc biệt là khối nhà nước, vẫn còn quá coi trọng
bằng cấp khi tuyển dụng và đề bạt, dẫn đến tình
trạng người học cố gắng có được tấm bằng thạc
sĩ với mục đích tiến thân mà không quá quan
tâm tới chất lượng và khối lượng kiến thức, kỹ
năng thu nhận được khi học sau đại học.
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Rõ ràng tiếng nói của cộng đồng, của xã
hội rất quan trọng trong việc định hướng đào
tạo nói chung và đào tạo sau đại học nói riêng.
Tiếng nói ấy nếu trở nên nghiêm khắc với vấn
đề chất lượng thì sẽ tạo nên một cơ chế đào
thải được các cơ sở đào tạo yếu kém, những
học viên chỉ có bằng cấp mà không có kiến
thức kỹ năng cần thiết… từ đó đem lại động
lực nâng cao chất lượng trong toàn hệ thống
giáo dục đại học.
3. Liên hệ với Trường Đại học Ngoại
thương
Trường Đại học Ngoại thương trong chiến
lược và định hướng phát triển của mình đều
nhìn nhận vai trò của nâng cao và duy trì chất
lượng đào tạo. Nhà trường cũng luôn không
ngừng cải tiến và tạo các điều kiện thuận lợi
cho nâng cao chất lượng đào tạo, tuy nhiên
nguồn lực hầu như vẫn được đầu tư nhiều hơn
cho bậc đào tạo đại học. Vai trò của các bên liên
quan cũng được tận dụng phát huy tốt hơn cho
bậc đào tạo đại học, chưa thực sự chú trọng đủ
nhiều và hiệu quả cho đào tạo sau đại học.
- Các chương trình chuyển tiếp và trao đổi
tại Trường ĐH Ngoại thương hầu hết là dành
cho sinh viên của các chương trình đào tạo
bậc đại học. Nhà trường nên nghiên cứu để
chủ động đưa vào chương trình đàm phán hợp
tác quốc tế các cơ hội để chuyển tiếp vào trao
đổi cho bậc sau đại học, tạo cơ hội mới cho
các học viên có nhu cầu và điều kiện tài chính,
nâng cao uy tín đào tạo sau đại học của nhà
trường trên trường quốc tế.
- Các giảng viên khách mời hay khách mời
doanh nghiệp thường cũng chỉ được mời đến
cho các lớp đại học trong trường. Do đặc điểm
đào tạo sau đại học thường vào buổi tối sau
giờ làm việc hoặc vào các ngày cuối tuần, việc
mời khách mời (guest speakers) cũng rất hạn
chế; đồng thời, thời lượng học vào các giờ này
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cũng hạn hẹp nên các giảng viên chưa nghĩ
đến việc phải mời khách mời vào tham gia bài
giảng của mình.
- Vấn đề kiểm định chất lượng cũng mới
chỉ đặt ra cho các chương trình đại học, chưa
được đặt ra cho bậc sau đại học. Trên thế
giới, các chương trình đào tạo thạc sỹ nổi
tiếng và có uy tín như thạc sĩ quản trị kinh
doanh - Master in Business Administration
(MBA), Master in Accounting, Master in
Marketing, v.v. thường đều có kiểm định
chất lượng đào tạo, như một chứng nhận đạt
chuẩn chất lượng ưu việt, tạo ưu thế trong
tuyển chọn đầu vào tốt, tạo niềm tin cho
người tuyển dụng, có cơ sở để bổ sung kinh
phí đào tạo. Trường Đại học Ngoại thương
nên đặt ra định hướng, kế hoạch cho việc xây
dựng và triển khai các chương trình đào tạo
thạc sỹ hoàn toàn bằng tiếng Anh của trường
(không phải chương trình liên kết), từ đó đưa
ra định hướng kiểm định các chương trình
thạc sỹ bên cạnh việc triển khai kiểm định
các chương trình đại học.
- Người học bậc sau đại học cũng chưa có
tính sàng lọc và lựa chọn cao; chất lượng đầu
vào không thể so sánh với đầu vào bậc đại học
của nhà trường. Với cơ chế thi tuyển vẫn phụ
thuộc vào các ràng buộc của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định, nhà trường cũng chưa tuyển
được đầu vào thực sự có chất lượng đúng với
mong muốn và kỳ vọng. Ví dụ như đào tạo
thạc sỹ quản trị kinh doanh, hình thức tuyển
phù hợp nhất là ngoài thi các môn căn bản phải
đáp ứng một mức độ nhất định, nên bổ sung
vòng phỏng vấn (với trọng số điểm cao hơn
cả các môn thi nói trên), qua đó xem xét hồ sơ
kinh nghiệm làm việc và quản lý, nhìn nhận cơ
hội ứng dụng các kiến thức sẽ học của người
học. Trên thực tiễn, những người đã có kinh
nghiệm quản lý lâu năm khi quay lại trường
học (học MBA) thì đều đánh giá rất cao cơ hội
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học tập của mình, có sự tiến bộ vượt bậc trong
cả lý luận và thực tiễn ứng dụng.
- Người sử dụng lao động chưa thực sự
được phát huy vai trò trong việc nâng cao chất
lượng đào tạo sau đại học. Nhà trường nên
tiến hành điều tra các nhà tuyển dụng về hiệu
quả sử dụng nguồn nhân lực có bằng sau đại
học của Trường Đại học Ngoại thương, khảo
sát các cựu học viên sau đại học về sự thăng
tiến nghề nghiệp, lương bổng, cơ hội… của họ
sau khi tốt nghiệp. Trên cơ sở đó, nhà trường
sẽ có định hướng tốt hơn trong việc hoàn thiện
các điều kiện chủ yếu để nâng cao chất lượng
đào tạo sau đại học của mình, hướng tới xây

dựng thương hiệu mạnh trong đào tạo sau đại
học, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và có
tính thực tiễn ngày càng cao.
Kết luận
Tóm lại, vai trò của các bên liên quan trong
đào tạo sau đại học là vô cùng quan trọng,
không thể xem nhẹ vai trò của bên nào trong
quá trình thúc đẩy nâng cao chất lượng đào
tạo. Sự chủ động, tích cực, nhạy bén và linh
hoạt sáng tạo trong việc khai thác triệt để sự
tác động tích cực của các bên liên quan sẽ tạo
điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào
tạo sau đại học ở Việt Nam nói chung và ở
Trường Đại học Ngoại thương nói riêng.q
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