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Abstract: On April 4th, 2017, the Minister of Education and Training promulgated the new
doctoral training regulation consisting of many strict rules focusing on admission, supervisors and
conditions for dissertation defence. In order to have information to benchmark doctoral training in
our country with that of foreign countries, this paper discusses the processes of PhD admission and
training in social sciences in Australia. In addition, the research provides several recommendations
to enhance the quality of doctoral training in domestic institutions.
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1. Mở đầu
Australia được biết đến với nền giáo dục tiên tiến. Văn
bằng do nhiều trường đại học của Australia cấp được quốc
tế công nhận. Ngoài ra, nhiều trường đại học của Australia
được xếp hạng nằm trong số những trường đại học hàng
đầu trên thế giới. Những chương trình đào tạo tiến sĩ tại
các trường đại học của Australia cũng được đánh giá rất
cao, qua đó thu hút học viên từ nhiều nơi trên thế giới. Bài
viết này trình bày về việc đào tạo tiến sĩ ở Australia, cụ thể
là đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội. Nghiên cứu
trọng tâm vào những quy định tuyển sinh đầu vào, quy
trình tuyển chọn ứng viên, bảo vệ đề cương nghiên cứu,
thông qua đạo đức nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu
hằng năm, quy định về bài báo và báo cáo tại hội thảo quốc
tế và đánh giá luận án tiến sĩ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở
Australia
Các trường đại học của Australia được tự chủ hoàn
toàn về xây dựng chương trình đào tạo. Tuy nhiên, các
chương trình khi xây dựng phải phù hợp với Khung văn
bằng quốc gia Australia. Với các chương trình đào tạo
tiến sĩ thì những chương trình này phải được xây dựng
để những người tốt nghiệp đạt được những kiến thức, kĩ
năng và khả năng ứng dụng kiến thức và kĩ năng trong
công việc ở mức 10 - mức cao nhất của Khung văn bằng
quốc gia Australia. Ngoài ra, các trường đại học của
Australia cũng hoàn toàn tự chủ trong quá trình tuyển
sinh đầu vào cũng như thực hiện đào tạo. Những phần
dưới đây trình bày cụ thể về quá trình đào tạo tiến sĩ các
ngành khoa học xã hội ở các trường đại học Australia.
2.1.1. Quy định về tuyển sinh đầu vào
Việc tuyển sinh đầu vào các ngành đào tạo tiến sĩ tại
các trường đại học của Australia được thực hiện qua xét

hồ sơ. Mỗi trường có quy định riêng về điều kiện đủ để
nộp hồ sơ. Tuy nhiên, quy định tối thiểu để hồ sơ được
xem xét là tốt nghiệp đại học loại khá với điểm trung bình
chung từ 75/100 trở lên hoặc có bằng thạc sĩ với điểm
trung bình chung tối thiểu là 75/100. Trong đó, cấu phần
về nghiên cứu (luận văn, dự án) phải chiếm ít nhất 25%.
Đối với những người học thạc sĩ ứng dụng
(coursework) hoặc tỉ lệ nghiên cứu thấp hơn 25% thì phải
cung cấp các bằng chứng chứng tỏ năng lực nghiên cứu
khoa học của mình như các bài báo đăng trên các tạp chí
nghiên cứu, bài trình bày tại hội thảo chuyên ngành.
Thông thường với những trường hợp này, các trường
thường phải xét hồ sơ kĩ hơn và thực hiện một số kiểm
tra thêm như phỏng vấn hoặc yêu cầu cung cấp các bài
báo [1], [2], [3].
Ngoài những quy định về văn bằng và điểm số, người
dự tuyển nếu không phải là người bản ngữ nói tiếng Anh
còn phải đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. Thông thường,
yêu cầu có chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tương
đương đạt ít nhất 7.0, trong đó kĩ năng viết thấp nhất 7.0
và không có kĩ năng nào dưới 6.0 [4], [5], [6].
Những quy định trên chỉ là mức tối thiểu và những
hồ sơ chỉ đạt ở mức tối thiểu thường khó được chấp
nhận ở những trường hoặc những ngành có tính cạnh
tranh cao.
2.1.2. Quy trình tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu sinh
Mỗi trường đại học của Australia và mỗi ngành học
có quy trình tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu sinh
(NCS) khác nhau. Tuy nhiên, các bước cơ bản thường là:
1) Ứng viên xác định lĩnh vực nghiên cứu và xem xét các
điều kiện để nộp hồ sơ; 2) Chuẩn bị đề cương nghiên cứu
và tìm giáo sư hướng dẫn; 3) Chuẩn bị và nộp hồ sơ;
4) Hồ sơ được chấp thuận và nhà trường gửi giấy thông
báo nhập học; 5) Đóng học phí và nhập học.
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Trong các bước này thì bước chuẩn bị đề cương
nghiên cứu và tìm giáo sư hướng dẫn là khó khăn và vất
vả nhất. Đề cương nghiên cứu là văn bản rất quan trọng
để tìm giáo sư hướng dẫn và nộp hồ sơ. Thông thường,
đề cương nghiên cứu bao gồm: tên đề tài dự kiến nghiên
cứu, mục đích nghiên cứu và tầm quan trọng của nghiên
cứu, phương pháp nghiên cứu, thông tin về các công trình
nghiên cứu trước đây có liên quan.
Ứng viên sẽ sử dụng đề cương nghiên cứu này để tìm
giáo sư hướng dẫn. Các trường đại học của Australia
thường công bố công khai danh sách các giáo sư có thể
hướng dẫn NCS với các thông tin cụ thể về chuyên môn,
chuyên ngành sẽ hướng dẫn trên website của trường. Khi
tìm được giáo sư phù hợp, ứng viên sẽ gửi đề cương
nghiên cứu cùng những thông tin về việc học tập, nghiên
cứu trước đây, công việc đang làm cho giáo sư đó và
mong muốn giáo sư sẽ đồng ý hướng dẫn. Các giáo sư
thường xem xét đề cương nghiên cứu và những thông tin
về ứng viên rất kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định
“nhận” hay “không nhận” sinh viên đó. Một số ứng viên
được “nhận” chỉ sau khi liên lạc với một hoặc hai giáo sư
do đề tài phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của giáo sư và
có hướng nghiên cứu khả thi. Nhiều người phải liên lạc
với cả 10 hoặc 20 người nhưng cũng không được nhận
do đề tài không hợp lí, hướng nghiên cứu không khả thi
hoặc ứng viên không chứng tỏ đủ năng lực nghiên cứu
để làm NCS. Đây được coi là bước thứ nhất để sàng lọc
những người đủ năng lực để làm NCS.
Sau khi đã tìm được giáo sư hướng dẫn, ứng viên sẽ
chuẩn bị hồ sơ để nộp cho trường. Hồ sơ bao gồm nhiều
văn bản như các văn bằng và bảng điểm, nhưng đặc biệt
quan trọng là đề cương nghiên cứu và việc xác nhận
hướng dẫn đề tài của giáo sư. Hội đồng tuyển chọn của
trường sẽ xét duyệt các hồ sơ. Việc được giáo sư chấp
thuận hướng dẫn không đảm bảo ứng viên sẽ được nhận
vào làm NCS tại trường. Các thành viên hội đồng tuyển
chọn với nhiều giáo sư cùng chuyên ngành với đề tài
nghiên cứu của ứng viên sẽ đánh giá hồ sơ với sự lưu tâm
đặc biệt vào đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu
và năng lực nghiên cứu của ứng viên. Những đề tài
không phù hợp, không xứng tầm hoặc quá rộng, hoặc quá
hẹp sẽ không được xem xét. Ngoài ra, những ứng viên
không có hoặc có ít minh chứng về việc nghiên cứu trước
đây cũng sẽ bị loại [2], [7], [8].
2.1.3. Bảo vệ đề cương nghiên cứu
Nếu hồ sơ xin học tiến sĩ được chấp thuận, nhà trường
sẽ gửi giấy báo nhập học cho ứng viên. Ứng viên sẽ tìm
các nguồn học bổng hoặc tự túc để theo học chương trình
đào tạo tiến sĩ. Thời gian đào tạo tiến sĩ ở Australia từ 34 năm đối với những NCS học toàn thời gian (full-time)

hoặc gấp đôi đối với những NCS học bán thời gian (parttime). Yêu cầu thời gian học tập và nghiên cứu tại trường
từ 35-40 giờ/tuần và 48 tuần/năm (được nghỉ 4
tuần/năm).
Trong năm đầu tiên, sau từ 9-12 tháng, NCS phải
thực hiện bảo vệ đề cương nghiên cứu, thực chất là bảo
vệ tư cách ứng viên tiến sĩ (confirmation of candidature)
trước Hội đồng đánh giá. Đây là một hội đồng khoa học
gồm 3 giáo sư có cùng chuyên ngành với đề tài nghiên
cứu. Hội đồng sẽ đánh giá mức độ nghiên cứu của ứng
viên và phương pháp sẽ triển khai nghiên cứu.
Để thực hiện buổi bảo vệ này, ứng viên phải chuẩn bị
văn bản và gửi cho Khoa, Hội đồng đánh giá trước buổi
bảo vệ ít nhất một tháng. Văn bản gửi đi khoảng 50-80
trang là kết quả đã nghiên cứu, thường là phần giới thiệu
về đề tài, tổng quan và cơ sở lí luận, phương pháp nghiên
cứu, kế hoạch và đường hướng cho việc nghiên cứu trong
năm tiếp theo và cho đến khi hoàn thành luận án.
Kết quả của buổi bảo vệ đề cương nghiên cứu được
đánh giá ở 3 cấp độ: hài lòng, hài lòng một phần và không
hài lòng. Những ứng viên được đánh giá “hài lòng” sẽ tiếp
tục thực hiện nghiên cứu như kế hoạch đã đề ra. Những
ứng viên được đánh giá “hài lòng một phần” sẽ được Hội
đồng đưa ra các khuyến nghị để thực hiện nghiên cứu thêm
hoặc phải thay đổi phương pháp nghiên cứu. Sau từ 3-6
tháng, Hội đồng sẽ họp với NCS và giáo sư hướng dẫn để
thảo luận về những tiến triển trong nghiên cứu của NCS
theo như khuyến nghị. Nếu các khuyến nghị đã được thực
hiện, NCS sẽ được đánh giá “hài lòng”. Nếu các khuyến
nghị chưa được thực hiện hoặc nghiên cứu không có gì
tiến triển thêm, Hội đồng sẽ đánh giá “không hài lòng”.
Những NCS bị đánh giá “không hài lòng” sẽ phải quay lại
học từ đầu và tìm hướng nghiên cứu mới hoặc bị buộc thôi
học [9], [10], [11].
Như vậy, việc bảo vệ đề cương nghiên cứu là một
bước để NCS chứng tỏ năng lực nghiên cứu và hướng
nghiên cứu của mình. Đây cũng là một khâu để kiểm soát
những nghiên cứu không đúng hướng, kém chất lượng.
2.1.4. Thông qua Đạo đức Nghiên cứu
Trong các nghiên cứu xã hội học thường bao gồm
nghiên cứu thực địa hoặc thu thập dữ liệu. Thông thường,
việc này liên quan đến khảo sát, phỏng vấn, quan sát hoặc
thảo luận nhóm. Theo quy định, NCS trước khi đi thực địa
hoặc thu thập dữ liệu phải nhận được văn bản đồng ý của
Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu (Research Ethics
Committee) của trường. NCS hoặc giáo sư hướng dẫn
chính phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu.
Trong hồ sơ, phải nêu rõ các phương pháp nghiên cứu,
công cụ nghiên cứu, đối tượng sẽ tham gia cung cấp dữ
liệu và mẫu văn bản đồng ý tham gia nghiên cứu. Mục
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đích của việc này là để bảo vệ nhà trường, bảo vệ NCS và
người tham gia cung cấp dữ liệu. Ủy ban Đạo đức Nghiên
cứu sẽ họp để xem từng hồ sơ cụ thể. Trung bình phải mất
khoảng 3-5 tháng để hồ sơ được thông qua và NCS phải
chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần. Với những đối tượng tham gia
nghiên cứu là trẻ em, người già, người tàn tật thì thời gian
có thể kéo dài đến 10 tháng hoặc một năm vì Ủy ban Đạo
đức Nghiên cứu cần làm rõ việc lấy dữ liệu có minh bạch,
khách quan hay không và có làm tổn hại đến những người
cung cấp dữ liệu hay không [12].
Kết quả nghiên cứu có thể bị hủy bỏ nếu như NCS
thực hiện việc thu thập dữ liệu trước khi nhận được văn
bản đồng ý của Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu hoặc không
được người tham gia nghiên cứu đồng ý bằng văn bản.
Đây cũng là một khâu để đảm bảo chất lượng các luận án
tiến sĩ của Australia.
2.1.5. Báo cáo kết quả nghiên cứu hằng năm
Ngoài việc bảo vệ đề cương nghiên cứu sau hoặc trong
năm thứ nhất, mỗi năm tiếp theo, NCS đều phải báo cáo
kết quả nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn của
trường. Thành phần của Hội đồng, quy trình báo cáo kết
quả nghiên cứu và ý kiến của Hội đồng tương tự như đối
với bảo vệ đề cương nghiên cứu. Đây được coi là việc
giám sát thường niên của nhà trường đối với tiến độ thực
hiện luận án của NCS và cũng là cơ hội để nhà trường đưa
ra các khuyến nghị hỗ trợ NCS thực hiện nghiên cứu theo
đúng tiến độ và kế hoạch đề ra [10], [11], [13].
Thông thường, sau năm thứ hai, NCS sẽ báo cáo về
kết quả của việc nhận được chấp thuận của Ủy ban Đạo
đức Nghiên cứu, việc đi nghiên cứu thực địa hoặc thu
thập dữ liệu. Hết năm thứ 3, NCS sẽ báo cáo về việc phân
tích dữ liệu, một số kết quả ban đầu có được từ việc phân
tích dữ liệu và các nội dung chính của luận án. Trước khi
nộp luận án khoảng 2 tháng, NCS sẽ báo cáo kết quả của
toàn bộ luận án.
2.1.6. Quy định về bài báo, báo cáo tại hội thảo quốc tế
NCS các ngành khoa học xã hội ở các trường đại học
của Australia không bắt buộc phải có bài báo hoặc bài
trình bày hội thảo quốc tế như các ngành khoa học tự
nhiên. Tuy nhiên, các NCS thường cố gắng để có bài báo
đăng trên tạp chí quốc tế hoặc chí ít thì cũng có bài trình
bày trong các hội thảo quốc tế. Các trường thường dành
một khoản kinh phí để hỗ trợ NCS đi báo cáo tại hội thảo
trong nước hoặc ngoài nước ít nhất một lần trong cả quá
trình nghiên cứu [14].
Việc có bài báo hoặc bài trình bày tại hội thảo có ích
rất nhiều cho NCS trong quá trình hoàn thiện luận án,
cũng như thuận lợi trong đợt bảo vệ đề cương nghiên cứu
và các đợt báo cáo kết quả nghiên cứu hằng năm.

2.1.7. Đánh giá luận án tiến sĩ
Các trường đại học của Australia không quy định
NCS các ngành khoa học xã hội phải bảo vệ luận án.
Luận án sau khi hoàn thành và được các giáo sư hướng
dẫn thông qua sẽ được nộp cho trường. Nhà trường sẽ có
trách nhiệm gửi luận án đi chấm. Việc đánh giá luận án
thường do 2 hoặc 3 giáo sư cùng chuyên ngành hoặc các
chuyên ngành có liên quan nhưng không giảng dạy hoặc
làm việc tại trường thực hiện. Trong số các giáo sư đánh
giá luận án thường có một giáo sư ở nước ngoài.
Giáo sư hướng dẫn có thể đề xuất nhà trường danh
sách các giáo sư tham gia đánh giá luận án. Tuy nhiên,
việc gửi luận án cho giáo sư nào là do nhà trường quyết
định và danh sách các giáo sư chấm luận án được giữ bí
mật. Luận án chỉ được đánh giá đạt khi tất cả các giáo sư
đánh giá cho đạt [14], [15].
2.2. Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Qua việc nghiên cứu những quy định về đào tạo tiến
sĩ các ngành khoa học xã hội ở một số trường đại học
Australia và qua thực tiễn, tác giả có một số khuyến nghị
về việc đào tạo trình độ tiến sĩ ở Việt Nam như sau:
Thứ nhất, nên quy định một trong các điều kiện để
tuyển sinh NCS là ứng viên dự tuyển phải có minh chứng
về sự liên hệ và đồng ý hướng dẫn nghiên cứu của một
người hướng dẫn. Điều này đảm bảo cơ sở đào tạo có
đúng và đủ người hướng dẫn đúng với chuyên ngành của
ứng viên.
Thứ hai, nên quy định về đạo đức nghiên cứu. Trong
các chuyên ngành khoa học xã hội với đối tượng nghiên
cứu là con người (nhiều trường hợp là trẻ em, học sinh,
người già, người bệnh, người tàn tật) thì vấn đề quy định
đạo đức trong nghiên cứu là rất quan trọng.
Thứ ba, nên quy định NCS cần thực hiện bảo vệ đề
cương nghiên cứu sau năm thứ nhất và báo cáo kết quả
nghiên cứu hàng năm trước Hội đồng đánh giá của
trường. Việc báo cáo kết quả này sẽ giúp cơ sở đào tạo
nắm được tiến độ thực hiện nghiên cứu của NCS, cũng
như có những hỗ trợ cần thiết để NCS hoàn thành luận
án đúng tiến độ.
Thứ tư, cần quy định rõ danh mục các tạp chí khoa
học nước ngoài có uy tín mà NCS có thể công bố bài viết
(ngoài những tạp thuộc cơ sở dữ liệu của ISI/Scopus). Ví
dụ như các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu của Scimago
(website: www.scimagojr.com) và các tạp chí thuộc các
nhà xuất bản của 500 trường đại học hàng đầu thế giới
theo xếp hạng Times Higher Education World
University
Rankings
hàng
năm
(website:
www.timeshighereducation.com).
(Xem tiếp trang 26)
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hiện đại trên thế giới. Đặc biệt, năng lực tư duy này cực kì
quan trọng và cần thiết đối với SV đại học do họ cần được
chuẩn bị để bước vào môi trường nghề nghiệp mang tính
quốc tế sâu rộng. Trong môi trường đó, đòi hỏi bản thân
SV cần có TDPB để khẳng định và đánh giá kiến thức của
riêng mình người khác người khác. Bên cạnh đó, TDPB
còn giúp người học nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ
thông qua những lập luận khoa học và có tính thuyết phục
cao. Để phát triển TDPB, cả người hoạch định chính sách
giáo dục, nhà quản lí giáo dục, GV và SV đều cần hiểu và
vận dụng hiệu quả các chiến lược cơ bản, cần thiết nhằm
làm ngòi kích ứng cho tư duy phát triển theo hướng phản
biện. Trong đó, GV và SV là 2 chủ thể quan trọng giúp
cho quá trình học tập của SV được thực hiện thông qua
quá trình lập luận nhằm giải thích và đánh giá về những gì
mà họ tiếp nhận được. Để làm được như vậy, tất yếu SV
cần giao tiếp và tương tác với người khác trong môi trường
giáo dục để giải quyết các vấn đề học tập.

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CÁC NGÀNH KHOA HỌC...
(Tiếp theo trang 64)
Thứ năm, các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ nên có quỹ
hoặc kinh phí để hỗ trợ NCS trình bày bài trong các hội
thảo quốc tế ít nhất một lần. Tuy nhiên, việc đi trình bày
ở hội thảo quốc tế phải được người hướng dẫn chính
đồng ý và đảm bảo mức độ uy tín của hội thảo đó.
3. Kết luận
Để việc đào tạo tiến sĩ ở nước ta nói chung và đào tạo
tiến sĩ các ngành khoa học xã hội nói riêng có chất lượng
tốt, chúng ta có thể học hỏi một số kinh nghiệm từ
Australia. Theo đó, vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo
tiến sĩ cần được thực hiện ở tất cả các bước, đặc biệt là
quy trình tuyển chọn và hỗ trợ NCS hoàn thành luận án
đúng tiến độ và có chất lượng.
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