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VỚI NGHỀ

Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng với một 
số bạn đồng khoá, thầy Vũ Dương Ninh 

ở lại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội công tác. Trong điều kiện đất 
nước đang diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt, 
Khoa Lịch sử và Nhà trường phải đi sơ tán 
ở nhiều nơi, điều kiện học tập, tài liệu tham 
khảo, đời sống vật chất... đều thiếu thốn 
nhưng thầy và các thành viên trong Khoa 
và Bộ môn vẫn nuôi dưỡng một quyết tâm 
lớn, học thêm ngoại ngữ, mà chủ yếu là con 
đường tự học, để có thể sử dụng được các 
nguồn tài liệu bằng tiếng Pháp, tiếng Nga và 
tiếng Anh. Trong khói lửa của chiến tranh, 
từ trên những chiếc bàn tre, dưới ánh đèn 
dầu không đủ sáng, dưới những mái lán nứa 
và sự đùm bọc, chở che của bà con nơi sơ 
tán..., từng phần của cuốn Giáo trình Lịch 
sử thế giới được biên soạn và ứng dụng 
trong việc giảng dạy cho sinh viên. Vừa làm 
vừa học, vừa giảng dạy vừa tích luỹ kinh 
nghiệm, qua thực tiễn gian khó, thầy cùng 
các bạn đồng nghiệp đã từng bước trưởng 
thành và trở thành những hạt nhân cốt lõi 
trong việc xây dựng một số ngành học của 
trường cũng như nhiều trường đại học ở 
phía Nam sau khi đất nước thống nhất.

Kể từ những tháng năm đầy gian lao đó, 
trước sau thầy vẫn là người chuyên tâm 
nghiên cứu Lịch sử thế giới nói chung và 
Lịch sử thế giới cận - hiện đại nói riêng. 
Nhiều năm là Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử 
thế giới và Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, 
thầy Vũ Dương Ninh đã đem bầu nhiệt 
huyết khoa học của mình góp công đào 
luyện nên nhiều lớp học trò chuyên về 
Lịch sử thế giới và các vấn đề Quan hệ 
quốc tế. Năm 1995, từ một ngành học của 
Khoa Lịch sử, trước những yêu cầu phát 
triển mới của đất nước, GS. Vũ Dương Ninh 
là một trong những người khởi xướng và 
thành lập nên ngành Nghiên cứu quốc tế. 
Đến nay, ngành học này đã trở thành Khoa 
Quốc tế học thuộc Trường ĐH Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, ngày càng khẳng định 
vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên 
cứu về quan hệ quốc tế ở nước nhà.

Nhờ uy tín và tầm nhìn khoa học, GS.Vũ 
Dương Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
giao chủ trì xây dựng chương trình đào tạo 

đại học và sau đại học các môn: 
Lịch sử thế giới, Lịch sử quan hệ 
quốc tế, Lịch sử văn minh thế 
giới... để sử dụng chung cho 
các trường đại học trên cả nước. 
Chính Thầy cũng chủ biên các 
bộ giáo trình: Lịch sử cận đại thế 
giới, Lịch sử văn minh thế giới, 
Lịch sử quan hệ quốc tế - Tập I, 
Một số chuyên đề về Lịch sử thế 
giới (đến nay đã xuất bản được 
3 tập)... Là người góp công khai 
mở nhiều chương trình và ngành 
học mới nhưng luôn gắn với các 
hoạt động thực tiễn, các chuyên 
đề mà thầy Vũ Dương Ninh 
giảng dạy bao giờ cũng có sức 
thu hút lớn. Sinh viên, học viên 
cao học, nghiên cứu sinh không 
chỉ tiếp nhận được từ bài giảng 
lượng thông tin phong phú, cách 
truyền đạt, phân tích logic, chặt 
chẽ mà còn thấy ở đó một nhân 
cách và tấm lòng của một người 
Thầy, một người Bạn lớn.

Là một nhà giáo, nhà sư phạm 
có thâm niên của Trường Đại 
học Tổng hợp Hà Nội và ngành 
giáo dục đại học, vào đầu thập 
kỷ 80 của thế kỷ XX, nhà giáo 
Vũ Dương Ninh được Nhà nước 
cử đi làm chuyên gia giáo dục 
ở Madagascar. Sau chuyến đi 

thỉnh giảng thành công, trong 
bối cảnh đất nước mở cửa, tiến 
hành công cuộc Đổi mới, với vốn 
kiến thức và kinh nghiệm tích 
hợp được, GS. Vũ Dương Ninh 
đã được mời tham gia nhiều 
hội thảo quốc tế, chương trình 
phối hợp nghiên cứu, giảng dạy 
ở Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hồng 
Kông, Thái Lan, Singapore... Sự 
tinh tế trong các quan điểm 
khoa học, cách trình bày dễ tiếp 
nhận và tác phong gần gũi của 
thầy được nhiều học giả quốc tế 
tin cậy, mến phục.

Cùng với chức trách của một 
nhà giáo, GS. Vũ Dương Ninh 
còn dành nhiều tâm huyết cho 
công tác nghiên cứu khoa học. 
Vấn đề tìm hiểu các mối quan 
hệ quốc tế, đặc biệt là xác định 
vị thế của Việt Nam trước những 
biến động sâu sắc của tình hình 
thế giới đã thực sự trở thành 
một chủ đề nghiên cứu hấp dẫn 
của thầy. Theo quan niệm của 
Giáo sư, việc có được những 
công trình khoa học nghiêm 
túc về thế giới sẽ góp phần làm 
sáng tỏ nhiều vấn đề trong lịch 
sử dân tộc, từ đó có thể rút ra 
những liên hệ, chắt lọc kinh 
nghiệm quý để rồi đi đến sự lựa 
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chọn các giải pháp, đối sách thích hợp. Hiểu mình, 
hiểu thế giới, nắm bắt đúng các khuynh hướng vận 
động và phát triển của thế giới là một trong những 
nhân tố cốt lõi cho việc hoạch định các chính sách 
phát triển của mỗi quốc gia và hội nhập quốc tế.

Bằng trí tuệ và lao động miệt mài của mình, GS. Vũ 
Dương Ninh đã nêu một tấm gương cho các học 
trò cùng những người cộng sự về tinh thần trách 
nhiệm với công việc và sự nghiêm túc trong khoa 
học. Thời gian qua, cùng với việc chủ biên các bộ 
giáo trình cơ bản, GS. Vũ Dương Ninh còn đồng thời 
là người chịu trách nhiệm chính trong việc biên 
soạn 5 cuốn sách nghiên cứu về Lịch sử thế giới 
cận đại, Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại, Lịch sử 
văn minh thế giới, Phong trào cải cách ở một số 
nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Biên 
giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc  và là tác 
giả của cuốn chuyên khảo công phu Lịch sử quan 
hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2010), Cách mạng Việt 
Nam trên bàn cờ quốc tế, Lịch sử và vấn đề. GS. Vũ 
Dương Ninh cũng đã chủ trì nhiều đề tài khoa học 
cấp Bộ và Đại học Quốc gia về quan hệ Việt Nam - 

ASEAN, quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đến nay, 
GS. Vũ Dương Ninh cũng đã hoàn thành và công 
bố hơn 150 bài nghiên cứu được công bố trên các 
tạp chí chuyên ngành. Những kết quả nghiên cứu 
không chỉ góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện, 
nhiều vấn đề của lịch sử thế giới mà còn tập trung 
phân tích bối cảnh quốc tế và những tác động của 
nó đến những sự kiện quan trọng trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu đó là sự 
đóng góp cho việc chuẩn bị những luận cứ khoa 
học cho một số cơ quan nghiên cứu và hoạch định 
chính sách tham khảo.

Với uy tín và ảnh hưởng khoa học, GS. Vũ Dương 
Ninh từng đảm trách cương vị chủ tịch và uỷ viên 
nhiều hội đồng thẩm định công trình khoa học, 
hội đồng xây dựng chương trình phát triển và định 
hướng nghiên cứu của một số cơ quan khoa học, 
Hội đồng chức danh giáo sư ngành Lịch sử - Khảo 
cổ học - Dân tộc học, Hội Khoa học lịch sử Việt 
Nam... Trong mỗi công việc, Giáo sư luôn đòi hỏi 
chặt chẽ về chất lượng khoa học, đồng thời thể hiện 
cái nhìn lạc quan, nhân bản, giàu chất tư duy thực 
tiễn. Phong cách giảng dạy và những hoạt động 
khoa học phong phú của Giáo sư đã góp phần tạo 
nên uy tín và vinh danh của Trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội trước kia và Trường ĐH Khoa học Xã hội 
và Nhân văn ngày nay. Khiêm tốn, giản dị, trung 
thực với suy nghĩ và luôn giữ vững niềm tin khoa 
học của chính mình đã trở thành những nhân tố 
cốt lõi giúp thầy thành công và tạo nên vị thế của 
một trong những chuyên gia đầu ngành của Khoa 
học lịch sử Việt Nam hiện đại. Bằng trí tuệ và lao 
động khoa học, bằng tình cảm chân thành, gắn bó 
thuỷ chung với bạn bè, đồng nghiệp, cùng với các 
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nhà giáo trong chuyên ngành như PGS.NGƯT 
Nguyễn Gia Phu, PGS.NGND Nguyễn Văn Hồng, 
PGS.NGND Nguyễn Quốc Hùng, PGS. Nguyễn 
Huy Quý và các thầy Hồ Gia Hường, Hoàng Điệp, 
cô Võ Mai Bạch Tuyết..., GS. Vũ Dương Ninh đã 
góp phần xứng đáng tạo nên vị thế của Khoa 
Lịch sử - Đơn vị Anh hùng, một trung tâm đào 
tạo và nghiên cứu sử học có uy tín của cả nước. 
Do có những đóng góp tiêu biểu, GS. Vũ Dương 
Ninh đã được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu 
cao quý: Nhà giáo Ưu tú (1994), Nhà giáo Nhân 
dân (2002), Huân chương Kháng chiến chống 
Mỹ hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì 
(2000) và Huân chương Lao động hạng Nhất 
(2004), Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (2007),...

Cùng với những huân danh cao quý đó, hoạt 
động và sự nghiệp của GS.NGND Vũ Dương Ninh 
luôn khắc ghi những ấn tượng sâu sắc trong 
tâm trí của biết bao thế hệ học trò. Ở tuổi xấp 
xỉ 85, thầy Vũ Dương Ninh đã được Nhà nước 
và Nhà trường cho phép nghỉ hưu nhưng hàng 
ngày thầy vẫn miệt mài với công việc giảng dạy, 
nghiên cứu, tham gia hướng dẫn học viên cao 
học và nghiên cứu sinh. Là một nhà giáo, thầy 
Vũ Dương Ninh luôn tin ở học trò, tin ở năng lực 
sáng tạo và bản lĩnh khoa học của họ. Đất nước 
đang từng ngày đổi thay. thầy đã chọn nghề sư 
phạm, mải miết đi trên dặm đường dài nhiều 
chông gai nhưng cũng vinh quang đó. Suy 
ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời làm nhà 
giáo và nhà khoa học, thầy vẫn thấy đã chọn 
con đường đi đúng. Giờ đây, thầy có thể vui với 
sự nghiệp trồng người của mình vì đã và đang 
có lớp lớp học trò tiếp bước.   
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