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Thời gian hoạt động của hệ thống trường đại học Dân lập ở Việt Nam còn quá ngắn nên chưa có một hình mẫu 
nào tương đối tối ưu. Chính vì vậy, trong quá trình hoạt động của trường thì cán bộ, giảng viên phải luôn luôn suy 
nghĩ về mục tiêu, phương hướng hoạt động, cấu tạo chương trình, phương pháp giảng dạy, . . . cho phù hợp với 
thực tế Việt Nam. 

Với mong muốn chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, tôi xin “lạm bàn” về một số vấn đề của khối kỹ 
thuật, công nghệ trong trường đại học dân lập. 

1. Mục tiêu đào tạo: sau 30 năm tham gia giảng dạy ở các trường đại học, tôi nhận thấy chương trình đào tạo 
về kỹ thuật, công nghệ ở Việt Nam còn mang hình bóng chương trình đào tạo của Liên Xô cũ (dù rằng chương 
trình đã trải nhiều đợt cải tiến, chỉnh sửa). Các chương trình này nghiêng về tính “hàn lâm” và cách xa với thực tế 
công nghệ Việt Nam, kiến thức truyền đạt cho sinh viên vừa thừa lại vừa thiếu làm cho sinh viên bỡ ngỡ khi bắt 
đầu làm việc. Tôi thường nghe sinh viên than thở: “chúng em học năm ba, năm tư rồi mà chưa biết gì hết thì làm 
sao làm việc được khi ra trường!?”. 

Với đặc thù trường dân lập ở Việt Nam, tôi cho rằng chương trình đào tạo phải thực tế hơn, bám sát yêu cầu của 
công nghiệp , không nên sao chép chương trình, phương pháp giảng dạy của các trường công lập. Trường đại học 
dân lập nên tạo hướng đi riêng của mình, không hô hào cạnh tranh với đại học công lập. 

Qua tìm hiểu thực tế công nghiệp Việt Nam, một nghịch lý là công nghệ được áp dụng trong các quy trình sản 
xuất còn đi trước chương trình đào tạo của các trường đại học! Vấn đề phải giải quyết trước mắt là chỉnh chương 
trình đào tạo sao cho ngang bằng hoặc vượt trước công nghệ một bước. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng sẽ 
không thực hiện được nếu cán bộ quản lý các khoa không chịu khó tìm hiểu thực tế, cập nhật chương trình 
thường xuyên. Theo tôi, cần phải mạnh dạn loại bỏ những nội dung không còn thiết thực nữa và thay vào đó 
những kiến thức, kỹ thuật mới: “Hãy trình bày những kiến thức mà sinh viên cần, không nên trình bày những 
kiến thức mà thầy cô có”. 

2. Kiến thức thực tế: Ông bà ta thường nói: “Trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng tay làm”. 
Như vậy, muốn SV vững tay nghề thì thiết bị thí nghiệm, thực hành đóng vai trò quan trọng. Theo tôi, vững tay 
nghề nên là mục tiêu đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ ở các trường đại học dân lập trong tình hình hiện 
nay. Giải quyết mục tiêu nầy bằng thực tập công trường, nhà máy, bằng đồ án môn học. . . . . ư ?. Các phương 
pháp nầy chỉ giải quyết một phần vì sinh viên chỉ được “thấy” mà không được “làm”. 

Chúng ta đang rơi vào vòng “luẩn quẩn” khi đề cập đến phòng thí nghiệm, xưởng. Ai là người tạo bước “đột phá” 
để thoát khỏi bế tắc nầy ?. Dẫu biết rằng trường còn nhiều khó khăn về kinh phí nhưng nếu không có sự hỗ trợ 
của trường thì các Khoa chuyên môn không đủ sức để tự trang bị, đầu tư cho PTN và xưởng, điều đó ảnh hưởng 
rất lớn đến hướng phát triển. 

3. Giáo trình: nếu mục tiêu đào tạo là “nói được, làm được” thì giáo trình chuyên môn, mang tính đặc thù của 
trường cũng là vấn đề cần phải giải quyết. Theo tôi, để xây dựng được giáo trình phù hợp với thực tế Việt Nam 
còn khó hơn giáo trình lý thuyết vì người viết giáo trình còn phải có kinh nghiệm, đã kinh qua thực tế nhiều và 
phải biết sử dụng kiến thức lý thuyết để giải những bài toán thực tế vốn luôn chứa đựng nhiều biến số hơn bài 
toán lý thuyết. 

Chính sách của trường thế nào ? Theo tôi, các môn cơ sơ, cơ bản thì có thể sử dụng các giáo trình có sẵn và nên 
tập trung nguồn lực để có những giáo trình đặc thù của trường. 

4. Nghiên cứu khoa học: thực tế NCKH trong các trường đại học ở Việt Nam theo lối dàn trải nên phần lớn các 
kết quả nghiên cứu chỉ là nữa vời, chưa ứng dụng được vào thực tế. Kinh phí cho các đề tài chỉ đủ để nghiên cứu 
lý thuyết, mô phỏng . . . nên phần lớn sau khi nghiệm thu thì rơi vào quên lãng. Phải chăng đây cũng là lãng phí, 
là bệnh hình thức !? Theo tôi, NCKH chỉ có giá trị khi góp phần tạo được của cải vật chất cho xã hội. Vì vậy, phải 
có đủ kinh phí và nhiệt tình để hoàn thành từ khâu lý thuyết đến chế tạo mẫu và triển khai. Có nên tập trung 
kinh phí NCKH cho một số đề tài được xét duyệt cẩn thận để có thể thực hiện hoàn chỉnh?. 

Tóm lại, với mong muốn nhà trường luôn phát triển, tôi mạnh dạn trình bày vài ý kiến cá nhân về một số công 
tác. Con đường phía trước còn nhiều chông gai, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn “trăn trở”. 
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