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Một trong các giải pháp của “đề án đổi mới giáo dục đại học 2006-2020” của Bộ Giáo 
Dục và Đào Tạo là cho phép thành lập nhiều trường đại học để “đáp ứng nhu cầu đào 
tạo nhân lực cao”.  

Nhưng đại học không phải là địa chỉ để “đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực 
công nghệ và dịch vụ chất lượng cao”. Đó là một lối suy nghĩ dễ tính. Thành lập một 
trường, và rồi hệ thống đại học, phải xuất phát từ sự suy tư thâm hậu và sâu sắc về 
hiện trạng và tương lai của đất nước.  

Vì đại học không đơn thuần là địa chỉ cung cấp những con người có tay nghề 
đáp ứng yêu cầu làm việc ngay cho xã hội. 

Ngay cả khi coi đại học đơn giản là nơi đào tạo để cung cấp cho xã hội “nhân lực 
chất lượng cao”,  thì ước muốn này cũng không thành công vì nó bắt nguồn từ một 
quan điểm sơ sài, giống như cách làm thế nào để thắng vụ lúa đông xuân hay hè thu 
sắp tới. Cho nên cần can đảm nhìn lại quá trình đi học của cả nước, nhìn ra thế giới 
ngoài, rồi nhìn lại hiện thực đại học của đất nước để xem các sản phẩm đại học của 
chúng ta đang đứng ở đâu trong một thế giới càng ngày càng phẳng. 
 
 
Đi đầu và và tiếp tục đi đầu 
Văn miếu (Hà Nội) được nhiều người Việt Nam hãnh diện coi là trường đại học đầu tiên 
của đất nước. Chúng ta có quyền hãnh diện vì từ năm 1070 đã có Văn miếu, một 
“trường đại học” kéo dài hơn 700 năm (khoa thi cuối tổ chức ở Văn miếu vào thời vua 
Lê Chiêu Thống, năm 1787). 
 Nhưng chúng ta có hãnh diện thái quá không khi danh tiếng và mục tiêu của “đại 
học Văn miếu”, bây giờ, còn lại gì, hay chỉ là một di tích kỷ niệm, một di sản ngậm ngùi 
về một thời đã qua. Trường đại học đầu tiên ấy đã không liên tục đến hôm nay vì nhiều 
lý do. 
 Văn miếu đúng là biểu tượng của một truyền thống trọng chữ tốt đẹp của Việt 
Nam. Nhưng truyền thống trọng chữ ấy đi kèm với truyền thống không tốt đẹp là học để 
ra làm quan, để được bằng cấp, để được bảng vàng đề tên, để được khắc tên lên mu 
rùa. 
 Trường đại học đầu tiên ấy không thọ so với lịch sử đất nước vì mục tiêu của nó 
cũng thời vụ: đào tạo nhân tài (chỉ để) đáp ứng nhu cầu về đội ngũ quan lại phụng sự 
cho đất nước.  
 Mục tiêu ngắn hạn ấy đã khiến trường đại học đầu tiên của Việt Nam không 
được mở rộng, bành trường để thành một đại học hiện đại kéo dài cho đến hôm nay. 
Chúng ta chỉ lo hãnh diện với truyền thống hiếu học nhưng dường như không muốn 
thấy mục tiêu của sự ham học là để làm gì.  
 Đại học Harvard của Mỹ, thí dụ, thành lập năm 1636, nghĩa là rất trẻ so với Văn 
miếu, nhưng nó chưa hề bị ngưng hoạt động một thời gian, hay chết yểu, mà vẫn lớn 
đều và lớn mạnh cho đến hôm nay. Tự bản thân Harvard lớn mạnh, đồng thời mô hình 
của Harvard cũng trở thành một tiêu chuẩn để được nhân rộng. Lý do vì xuất phát điểm 
của Harvard không phải để đáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề cho xã hội, mà để 



“Thúc đẩy sự Tìm Tòi (viết hoa) và lưu truyền tinh thần tìm tòi cho Hậu thế (viết hoa)”, 
như châm ngôn của Harvard có từ những ngày đầu thành lập. 
 Đại học đầu tiên của Việt Nam không phát triển tự bản thân nó, không trở thànhh 
mô hình kiểu mẫu vì tinh thần của nó là đào tạo một tầng lớp “nhân tài quan lại”. Đó là 
một tinh thần phi đại học, một tinh thần thời vụ. Và tinh thần ấy, ngớ ngẩn thay, lại thỉnh 
thoảng được quạt cho sống lại thật “hoành tráng” như các hoạt cảnh thi Trạng Nguyên 
được tổ chức trong sân Văn miếu các năm qua. Trên bình diện lớn hơn, tinh thần (thời 
vụ) ấy, tiếc thay, lại được làm điểm xuất phát để đổi mới đại học, để đại học là nơi “đào 
tạo nhân lực cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa”. 
 Hậu quả là: Chúng ta đã có một trường đại học trước nhiều nước trên thế giới kể 
cả Mỹ, và mãi cho đến hôm nay vẫn là nước tiếp tục duy trì một tinh thần và hệ thống 
đại học đứng đầu thế giới – tính từ dưới lên trên. 
 
 
Thế nào là đẳng cấp quốc tế 
Sau khi cố gắng làm sống lại cái tinh thần học để ra làm quan, ngày nay chúng ta có vẻ 
như làm theo phong trào, là nói hoài đến đại học đẳng cấp quốc tế. 

Thế nào là đại học quốc tế và có đẳng cấp quốc tế. Và thực sự đẳng cấp quốc tế 
có giá trị không, giá trị vừa về mặt học thuật (thực học) vừa về mặt kinh doanh? 
 Hầu hết các trường đại học trên thế giới đều muốn được nằm trong danh sách 
các trường hàng đầu theo hai cách xếp hạng được coi là có giá trị nhất hiện nay, hệ 
thống xếp hạng của Đại học Giao Thông Thượng Hải (SHJT), và của Times Higher 
Education Suplement (THES, Phụ trương của Thời báo Times). Muốn đánh giá cách 
xếp hạng đại học có khách quan và chính xác không thì phải coi phương pháp đánh giá 
của họ. 
 Nhiều người cảm nhận là cách xếp hạng của THES đáng tin cậy. Thật ra, 
phương pháp đánh giá của THES rất chủ quan và chỉ tương đối. THES tập trung khảo 
sát các đại học ở các nước nói tiếng Anh (như Mỹ, Canada, Anh, Úc), các trường lâu 
đời và có danh tiếng, còn các trường chuyên biệt (nhỏ nhưng giỏi về chuyên môn) thì 
không được xếp hạng. Với mẫu dân số có chọn lựa, tức thiếu khách quan, không ngẫu 
nhiên, thì kết quả đương nhiên không phản ảnh đúng thực tế.  

Tuy THES không công bố tỉ lệ trường tham gia khảo sát, nhưng theo ước tính 
của một số giáo sư đại học thì chỉ khoảng 1% đối tượng khảo sát trả lời. Về mặt thống 
kê, tỉ lệ trả lời như vậy không thể coi là tiêu biểu cho toàn bộ đối tượng khảo sát (dân 
số). Thí dụ trong khảo sát năm 2006, có 3.703 trường trả lời nhưng con số này là gộp 
với các trường trả lời trong các năm 2004 và 2005. Dù vậy, THES vẫn dùng tỉ lệ trả lời 
này để lập danh sách các trường đứng đầu trên thế giới. Chúng ta thấy các trường 
không tham gia khảo sát không có nghĩa là họ không đạt chất lượng giảng dạy và 
nghiên cứu của một đại học.  

Cách đánh giá chính yếu của THES là dựa trên tiêu chí “đồng nghiệp tự đánh 
giá” (40%), tức các giáo sư, nhà khoa học, giảng viên tự nhận xét về các trường khác, 
trong đó không thể không có yếu tố cảm tính của họ khi đánh giá trường bạn. THES 
cũng đưa tiêu chỉ “số sinh viên nước ngoài theo học” để xếp hạng. Dễ hiểu là tại sao 
nhiều đại học ở các nước nói tiếng Anh được xếp hạng cao nhờ tiêu chí này. 

Nói chung, cách xếp hạng đại học chỉ có giá trị tương đối dù các trường được 
xếp hạng cao luôn dùng nó như một công cụ quảng cáo hình ảnh và xin thêm ngân sách 
của chính phủ. Vì vậy khi dùng bảng xếp hạng để làm tiêu chuẩn phấn đấu, hay thậm 
chí đặt chiến lược phát triển của một trường đại học là lọt vào “200 trường đại học hàng 
đầu vào năm 2020”, như chiến lược phát triển của trường đại học Việt Đức vứa mới 
thành lập (2008) ở Thủ Đức, là một cách nhìn đại học dễ tính và lại không thực tế. 



Đẳng cấp quốc tế vì vậy chỉ phản ảnh tương đối tình hình hoạt động của đại học 
được xếp hạng.  Nếu thành lập một trường đại học với chiến lược phát triển là lọt vào 
bảng xếp hạng của 200 trường đầu, thì đó là một chiến lược chạy theo thành tích trá 
hình mà thôi, không đúng tinh thần và mục tiêu của đại học. 
 
 
Đổi mới phải bắt đầu từ tinh thần 
Sinh viên chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ đại học thế giới? Chúng ta đã cho ra lò 
nhiều ông bà cử nhân nhưng có bao nhiêu cử nhân đủ tự tin đối thoại với các cử nhân 
thế giới. Chúng ta có nhiều sinh viên tốt nghiệp thiếu tự tin, hoặc nếu tự tin thì lại tự tin 
thái quá hay tự tin về những điều không liên quan gì đến tri thức, như sinh viên đi dự hội 
nghị nước ngoài, khi về nước thì chỉ hãnh diện khoe rằng các sinh viên nước bạn rất 
trầm trồ… chiếc áo dài Việt Nam, không thấy nói gì về một bài tham luận xuất sắc, sáng 
tạo mà khiêm tốn. Chẳng lẽ sinh viên Việt Nam không có chất suy tư, sáng tạo, khai 
phóng để tặng cho sinh viên thế giới sao, mà chỉ có mỗi một chiếc áo dài không phải do 
mình tạo ra mà là “của gia truyền”. 

Những yếu điểm đó hoàn toàn không phải lỗi của sinh viên mà do cách đào tạo 
và tinh thần “quân sự phụ” lỗi thời còn sót lại ngay cả trong môi trường đại học. 

Chúng ta nói đến phương pháp dạy “lấy người học làm trung tâm” nhưng thực tế 
là, đa số thầy cô không tôn trọng sinh viên. Thí dụ không thiếu. Đổi giờ dạy xoành xoạch 
và chỉ thông báo cho sinh viên vào phút cuối là thí dụ cụ thể nhất. Nó phản tinh thần coi 
sinh viên như con rối. 

Một đứa trẻ không được bố mẹ coi trọng như một con người trưởng thành, luôn 
bắt con làm theo ý chí và ý muốn của mình thì sẽ có những đứa con rụt rè, thiếu tự tin. 
Một đại học không mở cửa cho sinh viên phát biểu những điều không hài lòng, thầy cô 
tự coi mình có mọi quyền quyết định, tự coi mình là người biết mọi thứ trên đời thì 
không thể đào tạo một lớp sinh viên tự tin và tự trọng vì họ luôn bị áp đặt làm theo ý chí 
của người khác. Vì vậy không phải vì cơ sở vật chất còn khiêm tốn, thư viện không đủ 
sách, máy tính không đủ cho sinh viên mà chúng ta có những sinh viên rụt rè. Nhiều 
trường bây giờ đã khắc phục được điều đó nhưng nhìn sinh viên Việt Nam bên cạnh 
sinh viên nước ngoài thì thấy vẫn có sự thua sút. 

Hồi tôi còn học năm thứ nhất ở Úc, có lần sinh viên đặt câu hỏi liên quan đến bài 
giảng, tôi thực ngạc nhiên biết bao khi người thầy tiến sĩ trả lời bình thản: “Tôi không 
biết, để tôi xem lại.” Những năm học ở Việt Nam đã cho tôi ấn tượng làm thầy thì phải 
biết tất cả, kể cả những việc không liên quan đến môn học. Ấy thế mà một người thầy 
thản nhiên trả lời “không biết”. Nhưng mấy hôm sau, ông thầy vô lớp và nhắc lại câu hỏi 
của cậu sinh viên kia, trả lời rành rọt, nói thêm rằng mấy ngày qua ông đã tìm hiểu thêm 
nên mới biết như vậy. Không chỉ riêng người thầy năm thứ nhất mà càng học lên, tôi 
mới biết đó là tinh thần dạy học của các thầy ở nước ngoài. Đó là tinh thần thầy và trò 
cùng tìm hiểu. Giáo sư đại học chỉ là người hướng dẫn cho sinh viên lối tư duy độc lập, 
thầy và trò cùng nghiên cứu chứ không phải thầy phán và trò làm theo. Thầy và trò cùng 
bình đẳng về nhân cách, thầy trò tôn trọng nhau một cách vừa thành thật vừa hồn 
nhiên, không thắc mắc, nó khác với hình ảnh các ông thầy đạo mạo, đi đứng đôi khi 
phải “sửa tướng” cho đúng với tác phong thầy giáo. Điều đó cũng giống như biết mình 
xài bạc giả nhưng mà cứ xài! 

Đổi mới đại học vì vậy cần đổi mới tinh thần đại học. Phải đổi mới ngay trước 
tinh thần đứng lớp của người thầy, của người làm công tác quản lý trong nhà trường, 
phải bắt đầu từ những điều tưởng nhỏ nhưng rất căn cơ, như phải biết nếu không có 
sinh viên thì không có mình (người thầy) đứng ở đây. Bắt đầu từ những suy nghĩ như 
thế thì mới dần tiến đến cái gọi là “coi người học là trọng tâm”. 



Phải vận động cho được trong giới nhà giáo một tinh thần bình đẳng với sinh 
viên. Người thầy “tập làm quen” với tinh thần cùng nghiên cứu với sinh viên, từ bỏ quán 
tính “quân sư phụ” lạc hậu, điều nào chưa biết thì nói “không biết”, không trả lời thiếu cơ 
sở. Như thế mới hình thành được một căn cốt đại học. Trong khi đó ở cấp quản lý, đừng 
coi đại học là lò đào tạo “nhân lực có kỹ năng cao”. Dễ tính quá. Vì không thể có những 
con người có kỹ năng “cao” nếu đại học không cho ra đời những con người có khả năng 
thích ứng với mọi hoàn cảnh, linh hoạt và sáng tạo. Đào tạo kỹ năng chỉ là mới đào tạo 
“phần cứng”, những công cụ xơ cứng trong khi đời sống là những liên miên thay đổi. 
Phải đào tạo những con người có kỹ năng nhưng những kỹ năng (sống) đó phải biết 
uyển chuyển để có thể thích ứng với môi trường và công việc trong xã hội ngày nay.  

Muốn vậy phải tạo cho đại học trở thành một môi trường khai phóng. Một môi 
trường trong đó mọi phát biểu đều được tôn trọng, mọi thắc mắc (hay bất mãn) đều 
được bày tỏ và thông cãm (nếu không giải đáp được). Một môi trường trong đó người 
thầy chỉ đứng trước (vì đi trước) chứ không phải đứng trên sinh viên. Một môi trường 
trong đó sinh viên biết rằng những điều mình học chỉ là tương đối, và sự thật luôn ở 
phía trước, phía trước nữa để kích thích óc tò mò và khám phá. Một môi trường trong 
đó người thầy cũng biết rằng những điều mình nói cũng chỉ tương đối, để người thầy 
vẫn phải triền miên tìm tòi và học hỏi. Thầy và trò cùng tìm kiếm chân lý, và vì chân lý 
không bao giờ tuyệt đối, nên sẽ cùng nhau khám phá, tiến lên. 

Khi cấp quản lý ngành giáo dục “đổi mới giáo dục đại học” xây dựng được một 
tinh thần đại học như thế thì hãy nói đến đổi mới. 

Đổi mới đại học không phải là chăm chăm mời thầy giỏi ở nước ngoài về, chăm 
chăm lo liên kết với đại học nước ngoài, mở thêm các chương trình liên kết như 2+2 
(hai năm học trong nước cộng hai năm học nước ngoài), hay trang bị cơ sở vật chất thật 
đầy đủ, đổi mới chương trình học, mở thêm các ngành và nghề phù hợp với thị trường 
nhân dụng, “đào tạo 20.000 tiến sĩ”, xây dựng ký túc xá thật tiện nghi. Tất cả những điều 
đó chúng ta đang làm và làm được, và ai cũng làm được, như Chính phủ đã sẵn sàng 
chi 100 triệu đô la cho trường đại học Việt Đức. Nhưng đó chỉ là các giải pháp tình thế 
và thiếu căn cơ, ngắn tầm.  

Đổi mới đại học phải đổi mới tư duy trước, bắt đầu bằng việc thổi một luồng sinh 
khí khai phóng vào môi trường đại học, cho người thầy biết chỗ đứng (rất) khiêm tốn 
của mình trong một thế giới (người và đại học) mà trí thức đồng nghĩa với tìm tòi và 
khám phá. 

Khi chúng ta đã có một tinh thần như thế thì mới nói đến các phần cứng (nhân 
lực và trang thiết bị) để trang bị cho một trường đại học. Có đầy đủ tinh thần và vật chất 
như thế, tự đúng vững trên đôi chân của mình rồi thì không cần lo đạt “thành tích đẳng 
cấp quốc tế”, tự mình cũng có đẳng cấp, đẳng cấp sẽ tìm đến mình. 
 
 
Tài liệu đọc thêm: 
Times Higher Education Suplement (2008): http://www.timeshighereducation.co.uk/ 
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