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“Một triết lý giáo dục đại học có tính thời đại 
cần được xây dựng kịp thời để dẫn dắt giáo dục 
đại học Việt Nam”. 

 
 Phân tích môi trường cho giáo dục đại học Việt Nam là một chủ đề được quan tâm 
trong thời gian gần đây và nhiều bài viết phân tích, đánh giá về giáo dục đại học Việt 
Nam được công bố. Tháng 6/2010, Quốc hội khóa XII đã có dự thảo Nghị quyết về việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào 
tạo đối với giáo dục đại học [1]. Chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới quản lý giáo dục đại 
học Việt Nam giai đoạn 2010-2012 đã được ban hành [2]; Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 
cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ. Phân tích môi trường là một nội dung quan trọng trong quản lý chiến 
lược vì vậy phân tích môi trường đối với giáo dục đại học Việt Nam là một công việc cần 
thiết. 

Tham luận này trình bày một nghiên cứu môi trường cho Việt Nam đối với giáo 
dục đại học theo tiếp cận phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và nguy cơ. Chủ thể 
của phân tích (môi trường bên trong) không chỉ là giáo dục đại học Việt Nam nói riêng 
mà là Việt Nam nói chung, và do đó, khách thể của phân tích (môi trường bên ngoài) là 
thế giới bên ngoài Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, tồn tại nhiều bài viết với những 

                                              
1 PGS. Hà Quang Thụy (http://uet.vnu.edu.vn/~thuyhq/) hiện là giảng viên, Trưởng phòng Thí nghiệm Công nghệ tri 
thức, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN)) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN). Ông nhận bằng PTS của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN vào năm 1997. 
Ông nguyên là Phó Chủ nhiệm Khoa CNTT trường ĐHKHTN giai đoạn 1995-1999, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCN giai đoạn 2004-2010. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay là Khai phá dữ liệu (Text và Web), Tập thô, Khoa học 
dịch vụ. 
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quan điểm đánh giá khác nhau đối với chủ đề nói trên; trong bài tham luận này, chúng tôi 
cố gắng hướng tới một tiếp cận khách quan nhất có thể được. 
 Nội dung tiếp theo của bài tham luận được tổ chức thành ba mục. Mục đầu tiên 
trình bày một số phân tích môi trường bên trong của Việt Nam về giáo dục đại học. Điểm 
mạnh, điểm yếu của giáo dục đại học Việt Nam được giới thiệu. Mục tiếp theo trình bày 
một số phân tích môi trường bên ngoài. Xu thế toàn cầu hóa mang tới các thời cơ cho 
giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời, cũng tiềm ẩn các nguy cơ. Vì vậy tích hợp một 
cách hiệu quả các yếu tố toàn cầu hóa và bản địa hóa mới có thể kết hợp điểm mạnh bên 
trong với thời cơ bên ngoài, giảm thiểu điểm yếu và hạn chế nguy cơ. Mục cuối cùng đưa 
ra một vài lời bàn sơ bộ của chúng tôi. 
1. Môi trường trong nước 
1.1. Điểm mạnh 
a) Truyền thống coi trọng sự học, kính trọng nhà giáo 

Tương tự như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, tư tưởng Nho giáo hàng nghìn 
năm đã hình thành truyền thống coi trọng sự học, kính trọng nhà giáo và truyền thống này 
vẫn mang dấu ấn đậm nét trong tâm trí xã hội, gia đình và con người Việt Nam. Dấu ấn 
đó lúc được tô đậm thêm, lúc bị làm nhạt nhòa đi song vẫn là nét đặc trưng của xã hội và 
con người Việt Nam. Nghề giáo không phải là một nghề mưu sinh, song vẫn là một nghề 
được coi trọng trong xã hội, dù rằng lúc này lúc khác sự tôn trọng đó được nâng cao hoặc 
bị làm hạ thấp, đặc biệt trong các giai đoạn có nhiều biến động xã hội.  

Điểm mạnh về truyền thống coi trọng sự học được nhận diện là một trong những 
yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế tại một số nước Đông Á mang dấu ấn của tư 
tưởng Nho giáo. Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Nam Duck-Woo nhận định “Tính đồng nhất 
về dân tộc, văn hóa và một truyền thống Nho giáo mạnh trân trọng giá trị của giáo dục, 
tinh thần phục vụ và trung thành với đất nước” là yếu tố thành công “phi kinh tế” quan 
trọng hàng đầu của Hàn Quốc [7]. 

Có nhiều giải pháp phát huy sự kính trọng nhà giáo vào việc phát triển giáo dục 
đại học Việt Nam. Chẳng hạn, các nhóm nghiên cứu mạnh, các trường phái khoa học có 
thể được hình thành và phát triển từ hoạt động nhóm cộng tác khoa học giữa thầy và trò, 
trong đó thầy gương mẫu, đi đầu cùng đội ngũ trò tích cực, xung kích vượt qua khó khăn, 
gian khổ để dạy-học và nghiên cứu-triển khai. 
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b) Thành quả vốn xã hội 
Vốn xã hội Việt 

Nam được hình thành và 
tích lũy qua lịch sử đấu 
tranh giành độc lập và xây 
dựng đất nước của dân tộc. 
Vốn xã hội của dân tộc 
trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước vĩ đại 
(1954-1975) được tăng 
cường rất mạnh mẽ. Dân 
tộc Việt Nam đã làm thất 
bại âm mưu đưa miền Bắc 
Việt Nam về “thời kỳ đồ 
đá”, âm mưa chia cắt hai 
miền bằng “hàng rào điện tử Mar Namara” thuộc loại hiện đại nhất những năm 1960, 
cũng như âm mưu hủy diệt Hà Nội bằng B52 với công nghệ lazer vào đầu những năm 
1970. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại đó, các trường đại học và lớp lớp sinh viên đã trực 
tiếp cống hiến sức người và trí tuệ cho chiến thắng của đất nước mà di tích lịch sử thành 
cổ Quảng Trị là một minh chứng cho ý chí hy sinh vì dân tộc của sinh viên Việt Nam. 
Đồng thời, thời kỳ đấu tranh gian khổ đó còn chứng tỏ sức vươn tới khoa học thế giới rất 
ấn tượng của Việt Nam. Theo đánh giá của GS. Hoàng Tụy, “Việt Nam DCCH đã có một 
số chuyên gia (về Toán học: HQT) tầm cỡ quốc tế, nhưng tôi không biết một chuyên gia 
nào như vậy ở các nước Đông Nam Á, trừ Singapore”2. Sơ đồ trong Hình 1 so sánh công 
bố Toán học được ghi nhận trong Scopus của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines 
giai đoạn 1996-2010 cho thấy Việt Nam đã dẫn đầu trong giai đoạn 1996-2002, tuy 
nhiên, từ năm 2002 trở đi, Thái Lan và Malaysia đã vượt qua Việt Nam. Một tín hiệu khả 
quan là phần đóng góp của Việt Nam về công bố khoa học quốc tế đã tăng liên tục từ 
3o/ooo (1996-2002) lên 4o/ooo (2003-2005), 5o/ooo (2006-2007) và đạt 7o/ooo vào năm 
2008. 

Dù cho vốn xã hội Việt Nam đang có xu hướng giảm thiểu trong thời gian gần đây 
song ý chí của dân tộc Việt Nam vẫn còn là một tài nguyên tiềm năng quan trọng cho 
phát triển đất nước nói chung và phát triển giáo dục đại học Việt Nam nói riêng.  
 

                                              
2 http://dantri.com.vn/c25/s25-417793/GS-Hoang-Tuy-Vien-Toan-la-vien-khoa-hoc-thanh-cong-nhat-o-Viet-am.htm  

Hình 1. So sánh công bố Toán học Việt Nam và ba nước Đông Nam Á giai 
đoạn1996-2010. 
Nguồn:SCImago.http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=VN&c2=M
Y&c3=TH&c4=PH&area=2600&category=0&in=it 



 4

c) Chất lượng đầu vào đại học được đảm bảo  
 Theo quan điểm của chúng tôi, nhìn một cách khách quan, trình độ giáo dục phổ 
thông của Việt Nam được đảm bảo vì vậy chất lượng đầu vào các trường đại học Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu. Điểm mạnh này có được từ thành quả giáo dục phổ thông từ 
những năm 1950, đặc biệt trong giai đoạn 1950-1980. 
 Học sinh phổ thông có kết quả học tập tốt của chúng ta phân bổ ở mọi vùng miền 
của đất nước, kể cả các vùng nông thôn, miền núi có kinh tế thấp. Được tiếp xúc với 
nhiều sinh viên từ các huyện nông thôn, miền núi có điểm thi đại học cao và được biết về 
khó khăn kinh tế của gia đình các em, chúng tôi có thêm thông tin để nhìn nhận toàn diện 
hơn về giáo dục phổ thông. 

Chúng tôi muốn giới thiệu dẫn chứng của GS. Neal Koblitz, Đại học Khoa Toán, 
Đại học Washington (Mỹ) về giáo dục phổ thông; dẫn chứng này không mang nghĩa so 
sánh giáo dục phổ thông giữa nước ta và Mỹ (nước có nền giáo dục đại học hàng đầu thế 
giới) mà chỉ với mong muốn cung cấp thêm thông tin khách quan khi trao đổi về giáo dục 
phổ thông Việt Nam. Trong bài nói chuyện tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQGHN chiều ngày 11/3/2010, GS Neal Koblitz nhận định rằng phần đông sinh viên 
Mỹ sẽ nhận điểm 0 (không) khi làm một bài thi Toán tuyển sinh đại học Việt Nam. Theo 
kết quả một bài kiểm tra chất lượng về Toán cơ bản của GS. Cliff Mass, có tới 63% sinh 
viên Mỹ tại lớp ông dạy đã trả lời sai câu hỏi “chia 25×108 cho 5×10-5” [5]. 
 Có thể còn có không ít trao đổi xung quanh điểm mạnh này, đặc biệt trong giai 
đoạn hiện nay khi sự khác biệt trong nhận định về giáo dục phổ thông Việt Nam không 
nhỏ. Sự khác biệt đó bắt nguồn từ thực tiễn là có không ít giải pháp cải cách giáo dục phổ 
thông đã được triển khai từ 1990 tới nay chưa chứng tỏ hiệu quả thực sự trong việc góp 
phần nâng cao kết quả giáo dục phổ thông vốn có; ngược lại, có một số bộ phận trong các 
giải pháp cải cách đó (đưa thêm các nội dung kiến thức quá cao vào giáo dục phổ thông, 
hiện tượng bội thực sách giáo dục phổ thông, sách tham khảo…) còn có tác động trái 
chiều.  
d) Đại đa số giảng viên đại học là nhà giáo – nhà khoa học tâm huyết với nghề 
 Đội ngũ giảng viên đại học là những người ưu tú trong số sinh viên tốt nghiệp mà 
lực lượng nòng cốt là các nhà giáo – nhà khoa học được đào tạo từ Liên Xô và các nước 
Đông Âu trong giai đoạn 1950-1980. Đại đa số trong số đó được đào tạo bài bản, có nền 
tảng khoa học vững. Tuyệt đại đa số giảng viên còn tâm huyết với nghề và là lực lượng 
hoạt động KH-CN trình độ cao đông đảo nhất. 
 Như đã được đề cập, vào nhưng năm 1970-1980, đội ngũ nhà giáo – nhà khoa học 
Việt Nam đã vươn lên ấn tượng tới khoa học thế giới. Tuy nhiên, chúng ta đã không kịp 
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thích ứng với biến động thế giới từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu. 
1.2. Điểm yếu 
a) Trình độ kinh tế tri thức Việt Nam còn thấp, chưa có học thuyết về kinh tế tri thức Việt 
Nam làm nền tảng lý luận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đủ sức đương 
đầu với các biến động lớn trên thế giới và trong nước. 
 Trong hoàn cảnh gặp muôn vàn khó khăn từ hậu quả của chiến tranh và bao vây - 
cấm vận kinh tế, Việt Nam đã kiên định tiến hành Công cuộc đổi mới đất nước từ cuối 
những năm 1980 với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đã đạt được bước tiến cơ bản là đưa đất nước ta từ một nước nghèo có thu 
nhập theo đầu người thuộc diện thấp nhất thế giới tiếp cận được với nhóm nước có thu 
nhập theo đầu người thuộc loại trung bình thấp của thế giới [6]. Trong bảng xếp hạng 
kinh tế tri thức thế giới năm 2009 do Ngân hàng thế giới công bố, Việt Nam đạt mức chỉ 
số KEI 3.51 để được xếp hạng 100, tăng 14 bậc so với năm 1995. Tuy nhiên, với hạng 
100, Việt Nam còn thua kém nhiều nước trong khu vực với các khoảng cách không nhỏ, 
trong đó Philippines có hạng 89, Thái Lan có hạng 63, Malaysia có hạng 48, Singapore 
có hạng 19. Hơn nữa, trong một vài năm gần đây, chỉ số kinh tế tri thức của nước ta 
không tăng, thậm chí, một số tiêu chí năm 2009 lại có xu hướng giảm đi so với năm 
2008. Đầu tư cho KH-CN và giáo dục đại học vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của 
kinh tế tri thức. Hình 2 cho minh họa việc các nước kinh tế phát triển chú trọng đầu tư 
cho khoa học-công nghệ và giáo dục đại học, trong đó đầu tư cho giáo dục đại học từ 

Hình 2. Đầu tư cho tri thức của Hàn Quốc và một số quốc gia (năm 2002 và giai đoạn 1994-
2002) [WB06] 
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mức thấp nhất khoảng 0,5% GDP (chẳng hạn như Italy) tới khoảng 2% GDP (chắng hạn 
như Mỹ). 

Hiện tại, lý luận về kinh tế tri thức của Việt Nam còn rất mỏng nếu không nói là 
chưa có gì đáng kể. Sự thiếu hụt các nghiên cứu về kinh tế tri thức là nguyên nhân to lớn 
cho việc chưa hoàn chỉnh lý luận về kinh tế thị trường định hướng xá hội chủ nghĩa. Sự 
thiếu hụt một học thuyết kinh tế tri thức Việt Nam dẫn đến việc các tăng sức mạnh tác 
động tiêu cực của kinh tế thị trường tới xã hội nói chung và tới các trường đại học nói 
riêng. Thực tiễn cho nhiều dẫn chứng về tác động của khía cạnh tiêu cực của kinh tế thị 
trường tới giáo dục đại học Việt Nam. Như một ví dụ, GS. Hoàng Xuân Sính đã đề cập 
tới hiện tượng “Trường (ngoài đại học công lập: HQT) hoạt động không khác nhiều một 
doanh nghiệp. Cách dùng tiền cũng là để họ được biết đến nhiều hơn”3.  
b) Việt Nam chưa có một triết lý giáo dục đại học bền vững 

Triết lý giáo dục “dạy tốt, học tốt đào tạo các con người mới xã hội chủ nghĩa vừa 
hồng vừa chuyên” vốn có của Việt Nam đã bị dần bị xóa bỏ nhưng một triết lý mới lại 
chưa được rõ nét đã tạo ra một sự hụt hẫng nhất định. Chiến lược phát triển giáo dục đã 
được xây dựng song bản thân nó chưa cung cấp một triết lý giáo dục rõ ràng. Sự thay đổi 
quá nhanh các chính sách, các quy chế, quy định cho thấy chưa hiện diện một triết lý giáo 
dục đại học. 

Triết lý giáo dục đại học sẽ là kim chỉ nam cho hệ thống giáo dục đại học Việt 
Nam, góp phần làm phong phú thêm lẽ sống của cán bộ đồng thời làm tăng thêm nhân 
cách của sinh viên. Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu 
Toán cao cấp Việt Nam, có trao đổi “…chúng ta đang đánh đổi một ảo tưởng cũ lấy một 
ảo tưởng mới về giá trị tuyệt đối của ngoại ngữ, của kỹ năng giao tiếp xã hội, của nghiệp 
vụ thương mại… Không ai phàn nàn về việc trong xã hội có nhiều quan niệm và nhiều 
thang giá trị khác nhau, nhưng về cơ bản cha mẹ vẫn cần khuyến khích nếu con em mình 
có thiên hướng, năng khiếu về Toán, về khoa học hoặc ít nhất không nên cản trở định 
hướng đó của các em” 4. Triết lý giáo dục đại học cũng góp phần tăng sức đề kháng của 
giáo dục đại học trước các tác động của khía cạnh tiêu cực của kinh tế thị trường. 
c) Yếu kém trong quản lý giáo dục đại học  

Dự thảo Báo cáo hoạt động giám sát về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về 
thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học” của 
Quốc hội khóa XII [1] nhận định “việc thành lập trường, mở ngành, mở rộng quy mô đào 
tạo trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng đào 
tạo. Ngân sách nhà nước và nguồn thu từ học phí chưa bảo đảm được yêu cầu mở rộng 
                                              
3 http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/36694/go-cua-mot-truong-khong--rai-tien--cau.html 
4 http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/33461/toan-hoc--rot-gia-.html  



 7

quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học; cơ chế, chính sách về xã hội hoá chậm 
được bổ sung đổi mới, ảnh hưởng đến khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư cho các cơ sở 
giáo dục đại học; phương thức đầu tư, phân bổ kinh phí còn bất cập; cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học còn chưa được thực hiện đầy đủ và 
thiếu đồng bộ”. Nhận định trên đây đã thể hiện điểm yếu về quản lý giáo dục đại học Việt 
Nam. 

Chúng tôi cho rằng quản lý giáo dục đại học Việt Nam hiện nay vừa có tính hành 
chính quan liêu vừa có tính tản mạn, tùy tiện. Tính tản mạn có thể nhận thấy trong không 
ít tình huống lãnh đạo Bộ GD&ĐT phàn nàn về tình trạng báo cáo từ các trường đại học. 
e) Các trường đại học Việt Nam vẫn ở trình độ thấp so với khu vực 

Hai hoạt động điển hình nhất (đôi khi chúng ta gọi là hai nhiệm vụ chính trị) của 
trường đại học là đào tạo và khoa học-công nghệ.  

Về đào tạo, theo tính toán đo lường của tổ chức QS World University Rankings5 
thì nhân lực đào tạo từ các trường đại học Việt Nam chưa thực sự tham gia được vào thị 
trường nhân lực châu Á. Cả năm đại học Việt Nam có trong bảng xếp hạng QS World 
University Rankings năm 2011 (ĐHQGHN, ĐHQG TpHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà 
Nẵng, ĐH Huế) đều không được kể đến theo chỉ số đánh giá của các nhà tuyển dụng (chỉ 
số employer review), trong khi đó số lượng trường đại học có chỉ số employer review 
đáng kể của Singapore là 7, của Malaysia là 12, của Thái Lan là 11, của Indonesia là 12, 
của Philippines  là 13. 

Về khoa học-công nghệ, báo cáo SCImago Institution Rankings 2010 của Tổ chức 
SCImago (phiên bản 2)6 công bố danh sách 2833 cơ sở đào tạo – nghiên cứu có công bố 
khoa học quốc tế hàng đầu trên thế giới. Việt Nam không có một cơ sở đào tạo-nghiên 
cứu nào được đưa vào danh sách này, trong khi đó ở Đông Nam Á, số cơ sở có trong 
danh sách trên của Singapore là 14, của Thái Lan là 14, của Malaysia là 13, của 
Philippines là 2, và của Indonesia là 2. Một tín hiệu lạc quan là, theo thông báo của đại 
diện tổ chức SCImago, ĐHQGHN sẽ được ghi nhận vào danh sách của phiên bản tiếp 
theo của báo cáo SCImago Institution Rankings 2010. 
2. Môi trường quốc tế 
2.1. Xu thế giáo dục đại học trong kinh tế tri thức toàn cầu hóa 

Sau khi cung cấp một khung nhìn khái quát với các phân tích sâu sắc về giáo dục 
đại học trong một nền kinh tế tri thức toàn cầu, Simon Marginson [4] đưa ra một số nhận 
định sau đây: 

                                              
5. http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2010/indicator-rankings/employer-
review  
6 http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2010_world_report_002.pdf  
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- Đặc trưng của nghiên cứu và phân bố năng lực nghiên cứu là những yếu tố quan 
trọng nhất trong việc xác định cả bản chất của môi trường toàn cầu của giáo dục 
đại học lẫn tiềm năng riêng của các quốc gia và các trường đại học. Nhận định này 
nhấn mạnh tới vai trò của hoạt động khoa học-công nghệ trong đào tạo đại học, 

- Trong một thế giới giáo dục đại học với hệ thống một quốc gia chiếm ưu thế (Mỹ) 
cùng nhiều quốc gia khác, các tổ chức vùng (liên quốc gia) mang một tầm quan 
trọng đặc biệt, 

- Giáo dục đại học và nghiên cứu ở một quốc gia có thể ảnh hưởng đến các quốc gia 
khác. Các yếu tố xuyên biên giới có thể tích cực (ví dụ như dòng chảy của thông tin, 
tư tưởng, tri thức và di chuyển người ngắn hạn) hay tiêu cực (chẳng hạn, như 'chảy 
máu chất xám"). Hai nhận định trên đây nhấn mạnh tới ý nghĩa của hợp tác khu vực 
về đào tạo đại học đồng thời cũng cho cho thấy thời cơ và nguy cơ của toàn cầu hóa 
trong giáo dục đại học, 

- Tránh sao nhãng tính đa phương về nhu cầu xây dựng năng lực trong thế giới phát 
triển. Nhập khẩu xuyên biên giới là không đủ để tạo ra một chiến lược hiệu quả để 
xây dựng năng lực trong các nền kinh tế mới nổi. Xây dựng năng lực quốc gia là 
yếu tố quan trọng nhất, nói riêng trong xây dựng năng lực  nghiên cứu. Nhận định 
này nhấn mạnh sự quan trọng của việc xây dựng năng lực quốc gia, tránh lạm dụng 
nhập khẩu xuyên biên giới để thay thế cho xây dựng năng lực nội tại, 

- Giá trị toàn cầu của giáo dục đại học và nghiên cứu - đóng góp hoàn hảo của 
chúng cho chính các quốc gia và khu vực – là ở đóng góp của chúng cho con người 
nói chung, và đặc biệt là giải pháp cho vấn đề lớn đối mặt với con người ở tất cả 
các nước. Nhận định này nhấn mạnh tính phục vụ con người của đào tạo đại học, 

- Giáo dục đại học và nghiên cứu thi hành nhiều tiềm năng trong tương lai của nhân 
loại và lợi ích của chúng là tối đa khi chúng chảy tự do trên toàn thế giới. Tuy 
nhiên, giáo dục đại học và nghiên cứu vẫn được lồng ghép trong việc thiết lập chính 
sách quốc gia trong tương lai gần, và phải đáp ứng các mục tiêu quốc gia và địa 
phương cũng như đóng góp toàn cầu. Nhận định này lưu ý về tính quốc gia, dân tộc 
vẫn là một đặc điểm chủ chốt của giáo dục đại học. 

Những nhận định trên đây của Simon Marginson cho thấy toàn cầu hóa vừa là thời 
cơ (mặt tích cực) vừa là nguy cơ (mặt tiêu cực) cho giáo dục đại học của các quốc gia. 
Nhận định Xây dựng năng lực quốc gia là yếu tố quan trọng nhất, nói riêng trong xây 
dựng năng lực  nghiên cứu có thể được xem xét để việc nhập khẩu các trường đại học 
“đẳng cấp quốc tế” không trở thành một ảo tưởng. 

Theo Jan Fagerberg [3], trong xu thế toàn cầu hóa, kinh tế các quốc gia trên thế 
giới xảy ra hiện tượng co cụm và phân tán. Giáo dục đại học cũng không nằm ngoài quy 
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luật đó. Điều đó có nghĩa là giáo dục đại học của một quốc gia cần khai thác được mặt 
tích cực của toàn cầu hóa và giảm thiểu mặt tiêu cực của nó. Điều này cũng phù hợp với 
khuyến cáo của Simon Marginson là giáo dục đại học và nghiên cứu vẫn được lồng ghép 
trong việc thiết lập chính sách quốc gia trong tương lai gần, và phải đáp ứng các mục 
tiêu quốc gia và địa phương cũng như đóng góp toàn cầu. 
2.2. Thời cơ của khu vực Đông Nam Á 
 Trong [4], Simon Marginson quan tâm tới sự nổi lên của các cường quốc khoa học 
mới ở Đông và Đông Nam Á. Tốc độ tăng số lượng bài báo hàng năm trong giai đoạn 
1995-2005 của Hàn Quốc là 15,7%, Singapore là 12,2%, Đài Loan (Trung Quốc) là 
8,6%. Đầu tư cho R&D của Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Thống kê của 
SCImago cho thấy các nước Đông Nam Á có tốc độ tăng công bố khoa học quốc tế cao 
hơn hẳn so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Mặt khác, số lượng các trường đại học 
hàng đầu thế giới của Đông và Đông Nam Á đang tăng lên. 
 Việt Nam cần khai thác các lợi thế của một quốc gia Đông Nam Á. 
2.3. Nguy cơ chảy máu chất xám 
 Hiện tượng “giàu càng giàu hơn, nghèo càng nghèo đi” (rich get richer, poor get 
poorer”) như là một quy luật xã hội trong một thế giới vận động nhanh như hiện nay. 
Trong giáo dục đại học, đây chính là hiện tượng “chảy máu chất xám”. Hiện tượng này 
cũng được coi là một mặt tiêu cực của toàn cầu hóa. Là một quy luật xã hội nên chúng ta 
cũng có thể đưa ra các giải pháp chuyển hóa mặt tiêu cực của nó thành những kết quả có 
lợi cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Đề xuất và thi hành tốt chính sách thu hút 
năng lực khoa học của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài vào việc tăng cường 
năng lực các trường đại học trong nước cũng như nên giáo dục đại học Việt Nam là một 
giái pháp cần được quan tâm. 
3. Kết luận 
 Giáo dục đại học Việt Nam có điểm mạnh từ truyền thống ham học, tôn trọng nhà 
giáo, có chất lượng đầu vào đảm bảo. Một triết lý giáo dục đại học có tính thời đại cần 
được xây dựng kịp thời để dẫn dắt giáo dục đại học Việt Nam. 
 Toàn cầu hóa mang lại những cơ hội cũng như các nguy cơ đối với giáo dục đại 
học Việt Nam. Tích hợp hài hòa toàn cầu hóa với bản địa hóa, phát huy bản sắc dân tộc, 
tăng cường vốn xã hội Việt Nam để tích cực hội nhập quốc tế là những tiềm năng to lớn 
cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam.  
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