
ÑHQGHN aùp duïNG 
cHuaåN Quoác teá vaøo xeáp HaïNG

Anh Diệp (thực hiện)

Trong khi các trường đại học đang loay hoay lên kế hoạch thực hiện phân tầng, xếp 
hạng trường thì ĐH Quốc gia Hà Nội công bố sẽ áp dụng chuẩn quốc tế vào xếp 
hạng và đã tiếp cận với các tiêu chí của đại học top 200 châu Á. Nghị định 73 của 
Chính phủ về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học vừa mới ban hành 
và có hiệu lực từ 25/10/2015. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học được phân thành 3 
tầng gồm: cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học 
định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành.Tuy nhiên, 
ĐH Quốc gia Hà Nội đã thực hiện theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu. 
Theo đó, 4 trường đại học thành viên đã tiếp cận với các tiêu chí của đại học top 200 
châu Á.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN 
về việc định hướng đại học nghiên cứu và xếp hạng, phân tầng đại học như thế nào? 
áp dụng ra sao?
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Áp DỤnG 29 TiÊU ChÍ CƠ BẢn

ĐHQGHN đã xây dựng các tiêu chí đại 
học định hướng nghiên cứu theo hướng 
tiếp cận nào, thưa ông?

Các tiêu chí xác định đại học nghiên 
của ĐhQGhn được xây dựng dựa trên 6 
đặc trưng cơ bản của đại học cứu nghiên 
cứu theo phân loại của các trường đại học 
Carnegie (Carnegie Classification), hoa 
Kỳ; tiêu chí xếp loại đại học nghiên cứu 
của Amano, nhật Bản; tiêu chí xếp hạng 
gắn sao đại học của bảng xếp hạng QS 
và có thêm một số điểm sáng tạo riêng.

Các đặc trưng này yêu cầu trường đại 
học phải có chiến lược phát triển rõ ràng, 
cam kết mạnh và kiên định với sứ mệnh, 
tầm nhìn; có quy mô đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực; có sự tích hợp giữa đào tạo 
với nghiên cứu; có ưu tiên tăng quy mô 
đào tạo sau đại học; giảng viên đồng thời 
là nhà khoa học; và nghiên cứu khoa học 
hướng đến cả ba nhóm sản phẩm: sáng 
tạo tri thức mới, phát triển công nghệ, 
ứng dụng và thương mại hóa, đóng góp 
hiệu quả cho cộng đồng.

Ông có thể nói rõ hơn về Bộ tiêu chí 
này gồm những tiêu chuẩn gì?

Bộ tiêu chí của ĐhQGhn gồm có 4 
nhóm tiêu chuẩn về nghiên cứu, đào tạo, 
mức độ quốc tế hóa và hạ tầng phục vụ.

nhóm tiêu chuẩn về thành tích nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao tri thức 
gồm có các tiêu chí về tỉ lệ bài báo khoa 

học bình quân trên giảng viên, số lượng 
trích dẫn bình quân trên bài báo, số lượng 
sách chuyên khảo, sản phẩm Kh&Cn tiêu 
biểu quốc gia, số lượng giải thưởng khoa 
học, số lượng các nhà khoa học được mời 
đọc báo cáo mời tại các hội thảo khoa 
học quốc gia, quốc tế, tỉ lệ kinh phí từ 
nghiên cứu khoa học trên tổng kinh phí 
hoạt động của trường…

nhóm tiêu chuẩn về chất lượng đào 
tạo gồm có: Tỉ lệ giảng viên/người học, 
tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, 
có học hàm GS/pGS, tỉ lệ quy mô đào 
tạo sau đại học (trên tổng quy mô đào 
tạo), tỉ lệ quy mô đào tạo tiến sĩ, tỉ lệ bằng 
tiến sĩ (trên tổng số bằng cử nhân) được 
cấp hàng năm… và mức độ hài lòng của 
người học và đánh giá của các nhà tuyển 
dụng trong nước và quốc tế.

nhóm tiêu chuẩn về mức độ quốc tế 
hoá có các tiêu chí về tỉ lệ giảng viên quốc 
tế; tỉ lệ người học là người nước ngoài; 
số lượng các đề tài, chương trình hợp tác 
quốc tế có công bố quốc tế chung.

Cuối cùng là nhóm tiêu chuẩn về cơ 
sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu khoa học với ba tiêu chí cụ thể là 
trang thiết bị, cơ sở vật chất cho phòng 
thí nghiệm, phòng thực hành, cơ sở học 
học liệu, công nghệ thông tin và thông 
tin khoa học.

Bộ tiêu chí này có 29 tiêu chí cơ bản 
phản ánh tiềm lực của trường đại học 
bao gồm số lượng, chất lượng và cơ cấu 

Anh Diệp (thực hiện)

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức
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đội ngũ khoa học; cơ cấu quy mô đào tạo giữa 
các bậc; hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu; tiềm lực về tri thức có thể và đã chuyển 
giao; đánh giá của nhà tuyển dụng và học giả. 
Không có các tiêu chí phân biệt về cơ cấu các 
chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, 
ứng dụng, không phân biệt tỉ lệ cơ cấu đơn vị 
đào tạo và nghiên cứu riêng biệt như một số 
quy định trong nước gần đây.

Với bộ tiêu chí cao như vậy nếu áp dụng đại 
trà ở nhiều trường đại học Việt Nam sẽ khó đạt 
được. Vậy, ĐH QGHN có gặp khó khăn khi áp 
dụng?

Xác định được bộ tiêu chí phản ánh được 
đầy đủ các đặc trưng của đại học nghiên cứu 
là công việc khó. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở 
đó, không lượng hóa thành chỉ số mà đưa ra 
áp dụng thì chúng ta chỉ có thể phân biệt được 
một cách tương đối nhóm này với nhóm khác, 
trường này với trường khác, nhưng không có 
gốc tọa độ để so sánh, không định vị được các 
trường đại học của ta đang ở vị trí nào, chất 
lượng nào. Do đó, ĐhQGhn đã thực hiện 
chuẩn đối sánh.

Để phục vụ mục tiêu trước mắt và dài hạn, 

các bộ chỉ số tương ứng với nhóm các trường 
đại học top 200 châu Á và 500 thế giới đã được 
xác định.

Tại thời điểm năm 2015, các đơn vị trong 
ĐhQGhn đã được đánh giá. Kết quả cho thấy 
các Trường Đh Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, 
Khoa học Xã hội và nhân văn và Kinh tế đã tiếp 
cận các tiêu chí của đại học định hướng nghiên 
cứu top 200 châu Á khá tốt.

KhÓ LẤY Ý KiẾn phẢn hỒi CỦA CÁC nhÀ 
TUYỂn DỤnG

Để triển khai đánh giá các tiêu chí cơ bản của 
đại học định hướng nghiên cứu, tương tự như 
cách tiếp cận của xếp hạng, còn việc phân tầng 
thì như thế nào, thưa ông?

Quan điểm chung của chúng tôi là, theo 
sứ mạng của ĐhQGhn thì các đơn vị thành 
viên (trường đại học và viện nghiên cứu) đều 
có chiến lược phát triển theo định hướng đại 
học nghiên cứu. Các đơn vị có lĩnh vực chuyên 
môn khác nhau, nhiệm vụ và đặc trưng nghiên 
cứu có thể khác nhau (nghiên cứu cơ bản hay 
nghiên cứu ứng dụng) nhưng đều có chung 
định hướng nghiên cứu, chỉ khác nhau về lĩnh 
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vực khoa học và đối tượng nghiên cứu.

Ví dụ, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên có thể nghiên cứu từ hạt cơ bản 
đến công nghệ gen,… nhưng các nghiên 
cứu đó cũng có khả năng ứng dụng và 
chuyển giao. Còn Trường Đại học ngoại 
ngữ có thể có trọng tâm là các nghiên 
cứu ứng dụng về các vấn đề giáo dục 
ngoại ngữ, ngôn ngữ học, nghiên cứu 
quốc tế và một số lĩnh vực khoa học xã 
hội và nhân văn có liên quan. nghiên cứu 
là một thuộc tính không thể tách rời của 
trường đại học được.

Tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực, đa đối 
tượng và đa quy mô như vậy được thể 
hiện như thế nào trong cùng một bộ tiêu 
chí?

Các đơn vị cùng sứ mạng và mục tiêu 
phát triển thì cùng có chung một bộ tiêu 
chuẩn, tiêu chí là đúng, nhưng chỉ tiêu, 
chỉ số cho một số tiêu chí phải được định 
lượng khác nhau cho các lĩnh vực.

Ví dụ, đối với tiêu chí về bài báo quốc 
tế iSi hoặc Scopus, chỉ số xây dựng năm 

2013 cho các đơn vị thuộc lĩnh vực 
KhTn&Cn chỉ là 0,5 bài/cán bộ/5 năm, 
nhưng chỉ số này cho khối KhXh&nV chỉ 
là 0,1.

Trong khi đó, chỉ số về sách chuyên 
khảo thì khối KhXh&nV lại cao hơn khối 
KhTn&Cn. Tương tự, chỉ số về tỉ lệ giảng 
viên có trình độ tiến sĩ và chức danh GS, 
pGS cũng khác nhau.

ngoài ra, cũng cần nêu thêm rằng, các 
chỉ số trong bộ tiêu chí này đều được tính 
theo tỉ lệ hoặc trung bình trên tổng số 
giảng viên, nên có thể áp dụng để đánh 
giá mức độ hội nhập của các cấp đơn vị 
khác nhau, từ trường đại học, viện nghiên 
cứu, khoa, bộ môn…

Trong quá trình triển khai, các chỉ tiêu 
nào đang còn gặp nhiều bất cập đối với 
các trường thưa ông?

Thường thì mọi người cho rằng đó là 
chỉ tiêu về bài báo quốc tế. Tất nhiên. 
nhưng cũng còn nhiều chỉ tiêu rất đơn 
giản cũng chưa được quan tâm đầy đủ.

Ví dụ, để đánh giá uy tín khoa học của 

trường đại học, ngoài việc dựa vào ý kiến 
của của các học giả quốc tế, chúng tôi có 
đưa thêm tiêu chí về số lượt các nhà khoa 
học của trường được mời trình bày báo 
cáo mời (invited talk) tại các hội nghị khoa 
học quốc gia, quốc tế mỗi năm.

Tham dự hội nghị thì có thể có nhiều, 
nhưng số được cộng đồng khoa học thừa 
nhận và mời thuyết trình thì cũng rất lựa 
chọn. Tôi thích tiêu chí này vì nó giản dị 
nhưng rất khách quan, không phải cứ có 
học hàm, học vị là mình có uy tín.

Còn nữa, đó là ý kiến đánh giá của 
các nhà tuyển dụng và học giả quốc tế 
hàng năm. Chúng ta nói nhiều đến lấy 
phản hồi của nhà tuyển dụng để đổi mới 
đào tạo, nhưng mạng lưới các nhà tuyển 
dụng của chúng ta chưa được thiết lập. 
Chúng ta thống kê được rất nhiều đoàn 
ra, đoàn vào nhưng học giả quốc tế nào 
có thể phản hồi về chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu của ta vẫn còn hạn chế.

Xin trân trọng cám ơn ông!
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