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Abstract: Investment in developing scientific and technological resources at higher education
institutions is required in current period. This paper outlines the current state of investment in
development of scientific and technological resources at tertiary education institutions in some key
fields in the period 2011-2016. Based on the situation, the article proposes some measures to
develop scientific and technological potential at higher education institutions to meet requirements
of the integration of our country.
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1. Mở đầu
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp
ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế, trong đó có nêu: “Ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư
và có cơ chế đặc biệt để phát triển một số trường đại học
nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu
vực và quốc tế, đủ năng lực hợp tác và cạnh tranh với các
cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới”; “Nhà
nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển GD-ĐT,
ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho GD-ĐT tối thiểu ở
mức 20% tổng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn ngân sách”.
Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của
Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và
khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) [1].
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phát
triển tiềm lực KH-CN trong các CSGDĐH nhằm đổi mới
chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng
góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát
triển GD-ĐT, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ đào
tạo cao, trở thành đối tượng ưu tiên hàng đầu trong chính
sách phát triển kinh tế đất nước. Để đào tạo có chất
lượng, các CSGDĐH cần phải được đầu tư về mọi
phương diện từ chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện
và đặc biệt là đội ngũ cán bộ thực hiện trực tiếp việc đào
tạo cũng như phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên
cứu KH-CN của các CSGDĐH [2].
Các CSGDĐH là nơi thực hiện đào tạo nguồn nhân
lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước
và hội nhập quốc tế. Trong thế giới ngày nay, sự phát
triển của KH-CN, kinh tế, văn hóa, xã hội đang diễn ra
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rất nhanh chóng. Thực hiện điều này, CSGDĐH phải
luôn tự điều chỉnh, thay đổi để có thể tồn tại và phát triển.
Nói cách khác là CSGDĐH cần phát huy tất cả thế mạnh,
tiềm lực của mình, khắc phục những hạn chế để liên tục
phát triển. Một trong những tiềm lực giúp cho sự phát
triển ổn định và bền vững của CSGDĐH đó là tiềm lực
KH-CN. Nghiên cứu đầu tư phát triển tiềm lực KH-CN
của các CSGDĐH trong cả nước sẽ giúp hoàn thiện cơ
sở lí luận, hoạch định chính sách trong việc đầu tư phát
triển tiềm lực KH-CN trong các CSGDĐH trong giai
đoạn hiện nay.
2. Nội dung và kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng về phát triển tiềm lực khoa học - công
nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Ở Việt Nam, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật
Khoa học và Công nghệ năm 2013; Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh
tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế đã đưa ra những định hướng tổng quát cho quản lí
và phát triển tiềm lực KH-CN trong các CSGDĐH.
Các CSGDĐH luôn đầu tư phát triển nhân lực KHCN thông qua đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, trọng dụng
và vinh danh các hoạt động nghiên cứu khoa học
(NCKH) của giảng viên, sinh viên và cán bộ nghiên
cứu, đây là chủ trương mang tính chiến lược. Thông qua
hoạt động NCKH, sinh viên được làm quen với phương
pháp NCKH, nâng cao chất lượng học tập và có cơ hội
vận dụng những kiến thức đã được trang bị để thực hiện
các ý tưởng khoa học ngay khi còn học tập tại nhà
trường. Hoạt động NCKH của sinh viên đã được triển
khai với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, với chất
lượng ngày càng cao. Bắt đầu từ năm 2012, lần đầu tiên
triển khai giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt
Email: nkt@moet.gov.vn
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Nam” dành cho giảng viên trẻ, nhằm vinh danh các nhà
Tuy có những đặc điểm hết sức riêng biệt, nhưng việc
khoa học trẻ trong hoạt động NCKH. Hai giải thưởng phân bổ kinh phí cho hoạt động KH-CN của Bộ GD-ĐT
này đang được hưởng ứng tích cực từ tất cả các hiện nay được áp dụng như đối với tất các bộ, ngành, địa
CSGDĐH trên toàn quốc.
phương khác và cũng không theo tiêu chí cụ thể nào.
Nhà nước dành 2% chi ngân sách hàng năm cho hoạt 2.1.1.Về tài chính
động KH-CN. Đây là thể hiện sự quan tâm rất lớn của
Trong giai đoạn 2011-2016 việc định hướng đổi mới
Đảng, Nhà nước đối với hoạt động KH-CN của đất nước. cơ chế hoạt động KH-CN bằng việc xây dựng văn bản và
Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối thì tổng kinh phí đầu ban hành các văn bản quản lí theo hướng trọng tâm, trọng
tư cho KH-CN vẫn còn khiêm tốn. Trong bối cảnh nguồn điểm, phân cấp quản lí, phát huy tính tự chủ của cơ sở giáo
kinh phí hạn hẹp thì chính sách đầu tư cho KH-CN đóng dục ĐH (Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014).
vai trò vô cùng quan trọng. Trong khi đó, kinh phí của Kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực KH-CN trong các
Nhà nước đầu tư cho KH-CN gồm hai nguồn: Đầu tư CSGDĐH trực thuộc Bộ GD-ĐT (số liệu báo cáo thống
phát triển KH-CN và đầu tư sự nghiệp KH-CN. Đầu tư kê của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) [3].
phát triển KH-CN được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Năm 2014, NSNN chi cho sự nghiệp KH-CN sụt
tổ chức xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí, đầu tư sự giảm nhanh, mức độ lớn. Tuy nhiên, nhờ có Nghị định
nghiệp KH-CN được giao cho Bộ KH-CN tổ chức xây 99/2014 chi đầu tư phát triển tiềm lực KH-CN trong các
dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí.
trường đại học tăng mạnh. Cụ thể:
Hiện nay, Bộ GD-ĐT trực tiếp quản lí hoạt động KHNăm 2013, kinh phí NSNN là 351.925 triệu đồng,
CN của 41 cơ sở giáo dục đại học (ĐH): 3 ĐH vùng (gồm nguồn khác 30.898 triệu đồng, tổng kinh phí tăng 11.7%
21 trường ĐH thành viên); 32 trường ĐH, học viện; 3 so với năm 2012.
trường cao đẳng; 3 viện nghiên cứu thuộc Bộ; 77 viện,
Năm 2014, kinh phí NSNN là 306.977 triệu đồng,
trung tâm nghiên cứu trực thuộc các trường ĐH với tổng
giảm 44.948 triệu đồng (NSNN cấp giảm 3,62% so với
số giảng viên, nghiên cứu viên là 24.291 người, gồm
năm2013), nguồn khác là 32.926 triệu đồng. Tổng kinh
2.789 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học (trong đó 109 giáo sư,
phí so với năm 2013 chỉ giảm chút ít so với năm 2014
1.262 phó giáo sư), 11.567 thạc sĩ, 8.545 cử nhân và kĩ
nhờ có nguồn khác.
sư. So với đội ngũ cán bộ khoa học của cả nước, đội ngũ
Năm 2015, kinh phí NSNN là 300.717 triệu đồng,
giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường ĐH, cao
giảm
51.208 triệu đồng so với năm 2013. Nguồn Nghị
đẳng trực thuộc Bộ khá cao [3].
định 99 là 106.578 triệu đồng, chiếm 20% tổng chi cho
Hoạt động KH-CN của Bộ GD-ĐT có những đặc
đầu tư tiềm lực KH-CN.
điểm hết sức riêng biệt, khác với hoạt động KH-CN của
Năm 2016, số kinh phí NSNN là 335.506 triệu đồng.
các bộ, ngành, địa phương, thể hiện ở các mặt sau: Một
Nguồn
Nghị định 99/2014/NĐ-CP là 113.014 triệu đồng,
là, phục vụ trực tiếp Chiến lược phát triển ngành Giáo
chiếm
20%
tổng chi cho đầu tư tiềm lực KH-CN.
dục. Nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lí
giáo dục, nghiên cứu cơ bản
là hướng nghiên cứu ưu
700.000
tiên, quan trọng trong tất cả
600.000
các trường ĐH và cao đẳng;
Hai là, gắn kết chặt chẽ với
500.000
hoạt động đào tạo, phát triển
NSNN
400.000
nguồn nhân lực trình độ
NĐ 99 + Khác
cao, đặc biệt là đào tạo thạc
300.000
sĩ và tiến sĩ. NCKH phục vụ
Tổng
200.000
nâng cao chất lượng đào
100.000
tạo, nhất là đào tạo sau ĐH
là yêu cầu bắt buộc đối với
0
các giảng viên ĐH; Ba
2011 2012 2013 2014 2015 2016
là, mang tính đa ngành, liên
Hình 1. Đầu từ phát triển tiềm lực KH 2011-2016
ngành, nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ
trong tất cả các lĩnh vực khoa học (tự nhiên, xã hội, kĩ
Như vậy, mặc dù kinh phí NSNN cấp cho KH-CN
thuật - công nghệ, nông lâm ngư, y dược, môi trường...). giảm mạnh vào năm 2015, 2016 nhưng nhờ việc triển
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khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP thì đầu tư
tiềm lực KH-CN cho các CSGDĐH có xu hướng tăng,
cụ thể năm 2015 là 541.230 và năm 2016 là 572.030 triệu
đồng. Nguồn kinh phí Nghị định số 99/2014/NĐ-CP
chiếm 20% tổng chi cho đầu tư tiềm lực KH-CN.
Thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP Quy định việc
đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong các CSGDĐH, các trường đã tuân thủ trong
việc dành các nguồn lực đầu tư cho phát triển tiềm lực
KH-CN, bao gồm cả đầu tư cho cơ sở vật chất, tài liệu
phục vụ nghiên cứu, năng lực cán bộ nghiên cứu…
2.1.2.Về phân bổ ngân sách phát triển tiềm lực khoa học
- công nghệ
Cơ cấu chi ngân sách sự nghiệp KH-CN 2011-2015
gồm các hoạt động chính (hình 2): (i) nhiệm vụ KHCN
cấp nhà nước; (ii) hoạt động bộ máy; (iii) Dự án tăng
cường năng lực nghiên cứu; (iv) nhiệm vụ cấp bộ (các đề
tài, dự án cấp bộ,…).
Hằng năm, chi cho nhiệm vụ cấp Bộ chiếm khoảng
68,11%, cao nhất năm 2013 là 383.426 triệu đồng, thấp
nhất năm 2015 là 267.022 triệu đồng, chiếm 68,75%.

2.1.3. Về phát triển đội ngũ
Đầu tư cho nhân lực KH-CN, phát triển đội ngũ giảng
viên/nghiên cứu viên cho các CSGDĐH được chú ý đầu
tư, thể chế hóa trong các văn bản, đề án, quyết định của
Chính phủ và được Bộ triển khai quyết liệt: Theo Báo
cáo tổng kết Đề án 911, tính đến hết năm 2015, tổng số
tiến sĩ được đào tạo là gần 18.000 (đạt trung bình gần
4.500 NCS/năm), trong đó đào tạo toàn thời gian ở nước
ngoài là 6.356 người. Tỉ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ/tổng
số giảng viên không ngừng tăng cao, đặc biệt ở một số
trường trọng điểm (đạt 50-60%).
2.1.4. Về kết quả các công trình khoa học
Tỉ lệ công trình/100 đội ngũ cán bộ giảng dạy
(CBGD) với các công trình công bố trong giai đoạn
2011-2015 (xem hình 3) như sau: 54% CBGD có các bài
báo đăng trên tạp chí trong nước; 35% CBGD có các bài
báo đăng trên hội thảo, hội nghị quốc tế; 6% CBGD có
bài báo quốc tế ISI, Scopus; 2% CBGD tham gia đào tạo
tiến sĩ; 3,4% Số lượng các sản phẩm ứng dụng; 0,15%
Số lượng các tài sản trí tuệ khác [4].
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Hình 2. Cơ cấu chi NSSN cho KH-CN

Hình 3. Tỉ lệ công trình/100 CBGV

Trong khi đó, chi đầu tư phát triển hằng năm chiếm
~ 22% (DATCNLNC). Năm 2013 phê duyệt mới 08
DATCNLNC; năm 2014 phê duyệt mới 11
DATCNLNC còn năm 2015 không phê duyệt mới
DATCNLNC, kinh phí năm 2015 của DATCNLNC là
chuyển tiếp từ năm 2014. Các DATCNLNC là nguồn
chính, giữ vai trò quan trọng để đảm bảo thiết bị máy
móc phục vụ nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, trung
tâm NCKH công nghệ của các trường ĐH trực thuộc Bộ,
đồng thời các DATCNLNC cũng góp phần quan trọng
hình thành các phòng thí nghiệm chuyên sâu ở một số
lĩnh vực ưu tiên của các trường ĐH [4].
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Tuy đã đạt bước phát triển rõ rệt so với giai đoạn
2011-2015, song việc công bố kết quả nghiên cứu khoa
học của các CSGDĐH trực thuộc Bộ GD-ĐT còn rất
nhiều hạn chế: (i) số lượng được công bố còn khiêm tốn,
chưa tương xứng với tiềm năng của các trường ĐH, nhất
là các công bố quốc tế; (ii) chất lượng, số bài báo quốc tế
đăng trong các tạp chí thuộc danh mục ISI chiếm tỉ lệ
thấp; (iii) chất lượng tạp chí của các trường nói chung
còn thấp, chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích,
thúc đẩy giảng viên nghiên cứu khoa học và công bố kết
quả nghiên cứu.
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2.2. Giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ
cho cơ sở giáo dục đại học
Hiện nay, việc đầu tư cơ sở vật chất và tiềm lực cho KHCN cho các CSGDĐH được thực hiện từ hai nguồn chủ yếu
từ NSNN và nguồn đầu tư theo Nghị định 99. Tuy nhiên, từ
năm 2013, các nguồn NSNN đều bị sụt giảm dẫn đến việc
đầu tư không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi.
Qua khảo sát đánh giá thực trạng việc đầu tư phát triển tiềm
lực KH-CN trong CSGDĐH nhóm nghiên cứu đề xuất một
số giải pháp như sau:
1) Đổi mới căn bản phương thức đầu tư phát triển tiềm
lực KH-CN trong các CSGDĐH cần tập trung vào thay đổi
phương thức đầu tư từ NSNN và chính sách khuyến khích
doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho hoạt động KH-CN. Nhà
nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư,
thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đầu tư phát triển tiềm lực và
khuyến khích hoạt động KH-CN trong các CSGDĐH.
2) Đầu tư tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH-CN
trong các CSGDĐH cần sớm chuyển đổi cơ chế quản lí
ngân sách KH-CN theo niên độ ngân sách hiện nay sang cơ
chế quỹ. Hoạt động của quỹ hướng tới trách nhiệm đầy đủ
và hiệu quả dài hạn. Quỹ tổ chức thực hiện hoạt động KHCN từ xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực thi để hướng
tới hiệu quả cuối cùng. Mục tiêu hoạt động của Quỹ được
xác định trong dài hạn, tạo điều kiện xây dựng chính sách,
kế hoạch và thực thi hướng đến kết quả lâu dài, tối ưu hóa
hiệu quả sử dụng nguồn lực được giao trong việc nâng cao
chất lượng hoạt động và phát triển lực lượng KH-CN. Hoạt
động của quỹ đảm bảo sự độc lập trong xây dựng và thực
thi chính sách KH-CN. Cơ chế này hướng giúp các cơ quan
hành chính tập trung vào nhiệm vụ quản lí nhà nước, tách
nhiệm vụ sự nghiệp ra khỏi cơ quan quản lí nhà nước.
3) Đổi mới công tác đầu tư phát triển tiềm lực KH-CN,
cần tập trung vào việc thành lập Quỹ Phát triển KH-CN của
Bộ GD-ĐT và các CSGDĐH; đẩy mạnh phân cấp đi đôi
với tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh hợp tác và hội
nhập quốc tế về KH-CN trong lộ trình thực hiện tự chủ ĐH.
Tự chủ ĐH là thuộc tính của ĐH thế giới. Tự chủ ĐH là cơ
sở để giúp CSGDĐH phát huy mọi khả năng sẵn có của
mình về trí tuệ, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để mở rộng
quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.
4) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là các
chính sách về chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên,
nghiên cứu viên và cán bộ quản lí hiện nay cần được đồng bộ,
cần xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai
phân tầng, tiêu chí đánh giá và xếp hạng các CSGDĐH. Nghị
định 99/2014/NĐ-CP đã triển khai được 3 năm vẫn cần có
thông tư để hướng dẫn các CSGDĐH thực hiện các chính
sách về đãi ngộ, khuyến khích giảng viên, nghiên cứu viên.
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5) Cơ chế quản lí, sử dụng, tuyển dụng và thu hút cán
bộ giảng dạy chưa tạo động lực để thu hút cán bộ giỏi, có
trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước tham gia giảng
dạy tại các cơ sở đào tạo còn nhiều khó khăn do chính sách
thu hút chưa đủ mạnh. Trong đó, công tác bồi dưỡng, quy
hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và
cán bộ quản lí chưa được quan tâm đồng đều trong toàn hệ
thống. Cần tập trung đổi mới cơ chế tài trợ nghiên cứu cho
CSGDĐH để thúc đẩy giảng viên nâng cao năng lực, chất
lượng và hiệu quả NCKH. Một số cơ sở đào tạo chưa chú
trọng đến kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn giảng viên
trẻ kế cận cũng như việc bồi dưỡng tạo nguồn giảng viên
gửi đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài.
6) Năng lực quản lí và quản trị nhà trường của một bộ
phận cán bộ quản lí còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình quản lí
chất lượng dựa trên chuẩn, tiêu chuẩn và tự chủ ĐH. Cần tổ
chức bồi dưỡng kiến thức quản trị ĐH cho đội ngũ lãnh đạo
và quản lí các nhà trường trên nền thực hiện tự chủ ĐH.
Công khai, minh bạch các công trình đã công bố, các hướng
nghiên cứu đang thực hiện của giảng viên trên trang thông
tin điện tử của CSGDĐH.
7) Tổ chức quản lí, giám sát việc triển khai thực hiện quy
hoạch mạng lưới các CSGDĐH để đầu tư phát triển tiềm
lực KH-CN theo chiều sâu. Nghị quyết số 19
-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 cũng đưa ra nhiệm vụ đối
với giáo dục ĐH: Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các
trường ĐH, cơ sở GD-ĐT tạo hoạt động không hiệu quả,
không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường ĐH. Sắp xếp, tổ
chức lại, tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng
điểm để đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lí giáo dục. Nhà
nước tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân
lực chất lượng cao đối với các trường ĐH công lập ở một số
lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực, quốc tế.
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật, đặc biệt là các chính sách về chế độ đãi ngộ đối với
đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lí chưa
đồng bộ, hiệu lực chưa cao. Công tác bồi dưỡng, quy hoạch
và phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ
quản lí chưa được quan tâm đồng đều trong toàn hệ thống.
Chất lượng đội ngũ giảng viên vẫn còn là dấu hỏi lớn khi
nhiều cán bộ giảng viên không tham gia NCKH, chưa có bài
báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. Một
bộ phận cán bộ quản lí còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình quản lí
chất lượng dựa trên chuẩn, tiêu chuẩn và tự chủ ĐH. Cần tổ
chức bồi dưỡng kiến thức quản trị ĐH cho đội ngũ lãnh đạo
và quản lí các nhà trường trên nền thực hiện tự chủ ĐH.
(Xem tiếp bìa 3)
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nghiệm nội dung Chương VII: “Quá trình nhận thức và nội
dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa” [1]. Kết
quả kiểm tra, đánh giá sau thực nghiệm thể hiện như sau:
Giỏi có 35 SV (70,0%); khá 8 SV (16,0%); trung bình 7 SV
(14,0%), không có SV yếu. Như vậy, kết quả đã có sự thay
đổi ở cùng một đối tượng giữa hai thời điểm trước và sau
thực nghiệm sư phạm. Số lượng SV giỏi tăng lên 23, SV
khá giảm 12, SV trung bình giảm 7 và không có SV yếu.
Để khẳng định thêm độ chính xác kết quả thực nghiệm
sư phạm, chúng tôi đã lấy ý kiến đánh giá của 10 GV bộ
môn Lí luận chính trị Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải
Dương (các GV có tham gia dự giờ thực nghiệm). Kết quả
cho thấy: 100% đều khẳng định sử dụng SĐ trong dạy môn
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất
cần thiết; đồng thời, phương pháp này có thể áp dụng trong
phần lớn nội dung chương trình; SĐ tạo thuận lợi hơn cho
cả GV và SV, giúp GV giảng dạy những phần, nội dung
khó, mang tính chất khái quát, tính trừu tượng cao, SV lĩnh
hội tri thức dễ dàng và hứng thú; 70,0% SV cho rằng
phương pháp này đạt hiệu quả nếu kết hợp với các phương
pháp khác, đặc biệt là phương pháp nêu vấn đề.
3. Kết luận
Để sử dụng hiệu quả SĐ trong dạy học, GV cần đầu tư
thời gian xây dựng SĐ, nghiên cứu tình huống, tiến trình,
lựa chọn phương pháp sử dụng SĐ. Tuy nhiên, không nên
coi đây là phương pháp duy nhất mà cần kết hợp với các
phương pháp dạy học khác và các phương tiện dạy học hợp
lí nhằm phát huy triệt để tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của SV, giúp SV dễ dàng trong việc tiếp thu tri thức và khai
thác kiến thức từ SĐ.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP...
(Tiếp theo trang 30)
Cần tập trung đổi mới cơ chế tài trợ nghiên cứu cho
CSGDĐH để thúc đẩy giảng viên nâng cao năng lực,
chất lượng và hiệu quả NCKH. Công khai, minh bạch
các công trình đã công bố, các hướng nghiên cứu đang
thực hiện của giảng viên trên trang thông tin điện tử của
cơ sở GDĐH. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở để đề xuất
xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai
phân tầng, xếp hạng các trường ĐH, quy hoạch mạng
lưới các cơ sở GDĐH và đào tạo giảng viên để đầu tư
phát triển tiềm lực KH-CN trong các cơ sở GDĐH.
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