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Abstract: Vietnam - Hungary Industrial University is one of the universities with a long history in
the system of public universities. During the period 2014-2017, science and technology activities
at Vietnam - Hungary Industrial University has a strong development. Many high-impact research
projects have been implemented, widely applied, contributing to the development of socioeconomic objectives. However, the number of research projects and especially the quality of
scientific works of students is still limited. This article presents the current status of scientific
research of students at Vietnam - Hung Industrial University, thereby proposes some solutions to
attract students to participate in scientific research as well as improve the quality of the topics.
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1. Mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hình thức tổ
chức dạy học đặc thù ở bậc đại học, có tác dụng giúp sinh
viên (SV) chủ động học tập, tìm tòi sáng tạo; giúp phát
triển tối ưu tư duy sáng tạo, kĩ năng, kĩ xảo NCKH của
SV trong quá trình tiếp nhận tri thức, từ đó sử dụng chúng
vào giải quyết một số vấn đề lí luận và thực tiễn. Hoạt
động NCKH là cơ hội để SV tự thể hiện nhân cách của
mình và hình thành kĩ năng làm việc nhóm. Hoạt động
NCKH của SV góp phần không nhỏ trong việc nâng cao
chất lượng đào tạo của nhà trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động
NCKH, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hàng
năm đã triển khai nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, cấp trường,
phối hợp nghiên cứu cùng các viện nghiên cứu trong
nước và nước ngoài. Nhà trường đã rất chú trọng đến
hoạt động NCKH trong SV nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo, giúp SV tốt nghiệp ra trường có nhiều kinh
nghiệm thực tiễn. Bằng nhiều hình thức khác nhau như
viết tiểu luận, báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, các
đề tài NCKH, Trường đã khuyến khích SV tích cực tham
gia các cuộc thi như: Robocon, lái xe sinh thái tiết kiệm
nhiên liệu và một số cuộc thi khoa học khác... Thông qua
những hoạt động như vậy, SV nhà trường được rèn luyện
khả năng trình bày một vấn đề, khả năng phê phán, bác
bỏ hay chứng minh một cách khoa học, có khả năng ứng
dụng những thứ đã học vào hoạt động thực tiễn, đáp ứng
được yêu cầu phát triển của xã hội.
Tuy nhiên, số lượng đề tài nghiên cứu và nhất là chất
lượng các công trình khoa học của SV còn nhiều hạn chế.
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Đa số SV hiện nay chưa nhận thức được tầm quan trọng
của NCKH, do đó chưa thực sự có hứng thú, say mê, đầu
tư đúng mức vào hoạt động này; phần lớn SV ít quan tâm
và không chú trọng đến vấn đề NCKH; tỉ lệ tham gia các
hoạt động NCKH còn thấp; NCKH thiếu tính định
hướng, thiếu thông tin tuyên truyền và phổ biến. Điều
này khiến nhiều SV cảm thấy NCKH là một sự xa vời
không thể thực hiện được, hoặc hầu hết SV đã bỏ dở giữa
chừng hoặc làm nghiên cứu mang tính đối phó hay mang
tính phong trào. Một khó khăn nữa đó là SV hiện nay
thiếu các kĩ năng tra cứu, tìm hiểu, thiếu kĩ năng xử lí
công việc trong triển khai và thực hiện nghiên cứu; điều
kiện hỗ trợ cho SV về cơ sở vật chất còn khó khăn; vai
trò của giảng viên (GV) hướng dẫn còn mờ nhạt. Đoàn
Thanh niên mặc dù đã phối hợp với các khoa, ngành tổ
chức các hội thi SV NCKH, có giải thưởng, tuy nhiên
vẫn chưa có sức hút đối với SV, vì thế, mỗi năm số lượng
đề tài NCKH được đăng kí là rất ít (thậm chí không có).
Bài viết nêu lên thực trạng nghiên cứu khoa học
của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút SV
trong trường tham gia NCKH, từ đó hi vọng số lượng
SV tham gia nhiều hơn và chất lượng của các đề tài
NCKH cũng tốt hơn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung trong đào
tạo theo tín chỉ
NCKH là một dạng hoạt động đặc biệt, giúp con
người tìm kiếm và cải tạo thực tiễn. Đó chính là quá
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trình sáng tạo, khám phá những quy luật và vận dụng
những quy luật đó vào thực tiễn đời sống xã hội. Bởi
thế, công tác NCKH của SV hiện nay được các trường
đặc biệt chú trọng, không có NCKH thì chất lượng đào
tạo không thể cao.

học Công nghiệp Việt - Hung hiện nay chưa thật sự nhận
thức được tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với
hoạt động học tập, do đó chưa có sự đầu tư cũng như tích
cực tham gia vào hoạt động này.

Đối với SV, NCKH là quá trình trải nghiệm từ lí
thuyết đến thực tiễn, giúp các em bước đầu rèn luyện và
nâng cao khả năng tư duy, tự khám phá, tự bồi dưỡng
kiến thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường. NCKH giúp
SV có kiến thức về phương pháp học và tự học, hình
thành và hoàn thiện nhân cách, có tư duy tích cực trong
nhận thức và hành vi. Đối với công tác đào tạo của nhà
trường, NCKH giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng của
công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, giúp
SV từng bước hoàn thiện kiến thức, tiếp cận các vấn đề
khoa học một cách thuận lợi hơn.
Thực hiện NCKH là một công việc khá phức tạp,
thậm chí là khó khăn, đòi hỏi người nghiên cứu phải có
lòng đam mê. Hơn nữa, SV khi NCKH còn rất nhiều hạn
chế về vấn đề nghiên cứu và quy mô nghiên cứu. Bởi lẽ,
ngoài việc nghiên cứu, SV còn phải hoàn tất các môn học
khác, đại bộ phận SV đều sống xa nhà, vấn đề chi phí
nghiên cứu và phương tiện đi lại cũng là trở ngại đối với
các em... Mặc dù vậy, cũng đã có không ít SV mạnh dạn
tham gia hoạt động NCKH, tham gia các đề tài cùng thầy
cô của mình, tham gia các cuộc thi sáng tạo trong khối
ngành kĩ thuật ứng dụng... Với sự nỗ lực của bản thân, sự
đam mê khoa học muốn khám phá những cái mới trong
học tập, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của GV hướng
dẫn, các em đã đạt được những kết quả tốt với sự đánh
giá cao của GV trong trường.
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều SV chưa có tính chủ
động trong học tập. SV chỉ học bài và ôn bài khi chuẩn
bị bước vào các kì thi, chỉ “xoay quanh” giảng đường với
những bài học trên lớp, chưa chủ động nghiên cứu, tìm
tòi cơ hội được học tập, nâng cao kiến thức thực tiễn. Một
bộ phận không nhỏ SV hiện nay thiếu sự đam mê học
tập, chưa có mục tiêu phấn đấu rõ ràng và không có kế
hoạch cụ thể, học tập theo kiểu đối phó.
Kết quả khảo sát 500 SV khóa 40, khóa 41 khối Kĩ
thuật vào tháng 3/2018 cho thấy: SV cho rằng hoạt động
NCKH là “Rất quan trọng” chỉ chiếm 5,6%, “Quan
trọng” là 24,6%. Trong khi đó, số SV cho rằng hoạt động
này “Ít quan trọng” là 24,9%, “Không quan trọng” là
14,5% và còn tới 30,4% SV “Chưa xác định rõ thế nào
là hoạt động NCKH” nên vẫn chưa đánh giá được tầm
quan trọng của nó. Kết quả trên cho thấy, SV Trường Đại
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Sự hiểu biết của SV về phong trào NCKH trong
trường chưa đủ cả về chất và lượng. Chưa có một kênh
thông tin nào thường xuyên và mạnh mẽ đưa những nội
dung về vấn đề này, vì thế SV hầu hết coi NCKH là khá
xa vời, chỉ dành cho những SV xuất sắc. Bên cạnh đó,
cũng chưa có những cơ chế thu hút SV tham gia các hoạt
NCKH. Có không ít SV chưa hiểu rõ NCKH là như thế
nào. Trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ
những năm gần đây, số lượng SV tham gia NCKH của
Trường còn quá ít. Cụ thể như năm 2016-2017, chỉ có
duy nhất có một nghiên cứu của SV khoa Kinh tế và
Quản lí với đề tài chuyên ngành “Quản lí vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện
Thạch Thất giai đoạn 2016-2020” bảo vệ thành công cấp
trường. Còn rất nhiều đề tài SV thực hiện dang dở, không
thể thực hiện tiếp vì nhiều lí do khác nhau như đề tài khó
quá, không xin được số liệu, không xử lí được số liệu,
thiếu kinh phí...
Như vậy, vấn đề NCKH của SV là một trong những
vấn đề còn nhiều khó khăn và tồn tại, đòi hỏi Ban Giám
hiệu nhà trường và các khoa cần nỗ lực hơn nữa để tìm
hướng đi mới trong hoạt động NCKH của SV Trường
Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
2.2. Một số nguyên nhân của thực trạng
2.2.1. Nhận thức của sinh viên về nghiên cứu khoa học
còn hạn chế
Đa số SV chưa quan tâm đến NCKH, nhận thức chưa
đúng hoặc chưa đầy đủ về NCKH, chưa thấy được lợi ích
của NCKH. Trở ngại lớn nhất là SV hiện nay chưa được
trang bị tốt phương pháp nghiên cứu nên hầu hết đều loay
hoay không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và muốn đạt kết
quả gì,...
GV cần thay đổi và đa dạng cách đặt vấn đề, lấy các
tình huống thực tế, tạo bầu không khí trao đổi, thảo luận
để kích thích sự say mê, khám phá cái mới của SV. Phải
tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến khi tìm kiếm giải
pháp cho một vấn đề, khen ngợi những ý kiến đúng, tư
duy logic tốt. Gợi ý hoặc động viên các ý kiến trái chiều,
chưa hợp lí, chưa xuất sắc để tạo động lực cho SV trong
các buổi học tiếp theo. GV thường hay coi NCKH như là
một phạm trù lí luận “cao siêu, to tát” mà bỏ qua những
điều hết sức gần gũi, bình thường nên đã vô tình dựng
lên một rào cản lớn. Thực tế của khoa học ứng dụng là
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muôn hình muôn vẻ và hết sức gần gũi; do vậy, cần
khuyến khích SV mạnh dạn đi theo hướng này.
2.2.2. Khó khăn trong việc chọn đề tài, phương pháp
nghiên cứu, tìm kiếm và xử lí số liệu
NCKH là một hoạt động đặc biệt - đó là công việc
tìm kiếm và khám phá những điều chưa biết, kết quả tìm
kiếm ra sao cũng không thể dự đoán chính xác được. Hơn
nữa, việc NCKH đối với SV thực chất chỉ là tập phương
pháp nghiên cứu, giúp SV hiểu rõ một quy trình nghiên
cứu. Rất nhiều SV thiếu kiến thức, kinh nghiệm thực tế
chưa có, do vậy họ không biết bắt đầu từ đâu, mục đích
nghiên cứu để làm gì và sử dụng công cụ/phương pháp
nghiên cứu nào có hiệu quả nhất... Thậm chí, có một số
SV thu thập được thông tin nhưng do không rành về tin
học hay các phần mềm chuyên ngành, nên cũng không
thể xử lí, phân tích được các thông tin đó.
2.2.3. Khó khăn về tài chính
Vấn đề tài chính luôn là “bài toán nan giải” đối với
việc NCKH. Thực tế cho thấy, có rất nhiều chi phí liên
quan đến việc tìm kiếm tài liệu, mua nguyên vật liệu,
công cụ, dụng cụ chạy thử, in ấn, điều tra khảo sát, đi lại,
liên lạc,... nhưng kinh phí được khoa và Nhà trường
duyệt cấp thường là rất chậm và ít. NCKH hầu hết để
thỏa mãn niềm đam mê, nhiệt huyết của mình về vấn đề
nào đó nên SV hầu như đều phải tự bỏ kinh phí để chi
trả. Việc kết nối NCKH của SV với nhu cầu của doanh
nghiệp hầu như không làm được, do đó ngoài việc công
trình NCKH của SV không đến được với doanh nghiệp,
mà chính SV còn mất đi một nguồn đầu tư lớn cho hoạt
động NCKH. Hiện tại, Trường Đại học Công nghiệp
Việt - Hung đã có quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động
NCKH đối với GV và SV. Tuy nhiên, để xin duyệt và
xuất được kinh phí thường rất chậm và cũng không đủ để
trang trải cho hoạt động NCKH.
2.2.4. Giảng viên hướng dẫn
GV hướng dẫn vừa đóng vai trò người hỗ trợ nghiên
cứu vừa đóng vai trò chỗ dựa về tinh thần, tạo cảm hứng
cho SV. GV định hướng cho SV của mình về nội dung
nghiên cứu, cách viết một đề tài NCKH, một bài báo
khoa học là như thế nào. Nhưng thực tế ở Trường, bản
thân các thầy cô chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này,
chưa thực sự nhiệt huyết, khuấy động phong trào, hướng
dẫn SV chuyên ngành NCKH. Điều đó cũng có nguyên
do bởi lẽ GV còn phải đảm nhận giảng dạy nhiều học
phần (đảm bảo đủ tiết chuẩn 340 tiết/năm), thậm chí dạy
vượt giờ, ngoài ra GV phải gánh 600 giờ NCKH/năm,
đảm bảo đủ các giờ khác theo tiêu chuẩn của nhà trường
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quy định... dẫn đến GV chưa thể tập trung cho NCKH
cũng như hướng dẫn SV của mình.
2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu
khoa học cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp
Việt - Hung trong đào tạo theo tín chỉ
2.3.1. Tạo môi trường nghiên cứu khoa học chuyên
nghiệp, có tính cạnh tranh cho sinh viên
Biện pháp này được thực hiện bằng cách tổ chức
nhiều cuộc thi, sân chơi trí tuệ nhằm thu hút SV tham gia,
chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức. Thành lập và duy
trì hiệu quả các câu lạc bộ học thuật dành cho SV, phối
hợp Ðoàn Thanh niên, các phòng ban chức năng phát huy
vai trò của GV trẻ trong việc hướng dẫn SV tham gia các
hoạt động NCKH. Cần tổ chức nhiều hơn nữa những hội
thảo về NCKH dành cho SV, những buổi trao đổi kinh
nghiệm về NCKH.
2.3.2. Cần có những hoạt động thúc đẩy tuyên truyền,
đưa các thông tin về nghiên cứu khoa học đến gần với
sinh viên
Tuyên truyền, phổ biến các thông tin về NCKH đến
với SV một cách thường xuyên và gần hơn nữa, làm cho
mỗi SV đều tự ý thức được tầm quan trọng của hoạt động
NCKH và NCKH không phải là một hoạt động xa vời
mà rất thiết thực với bản thân các em. Các bài báo khoa
học, đề tài NCKH cấp Bộ, cấp trường,... cần được đưa
lên trang web của nhà trường trong mục hoạt động
NCKH, hay lưu trữ tại thư viện online để SV tiện tham
khảo. Các khoa, phòng hợp tác quốc tế của nhà trường
cần là cầu nối giữa SV và các doanh nghiệp, trung tâm
nghiên cứu. Ðây là một kênh thông tin chính thức, có thể
bảo đảm tính chính xác trong thông tin giữa các bên. Từ
đó, phần nào nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của
các đề tài NCKH trong SV.
2.3.3. Thay đổi nhận thức của sinh viên về tầm quan
trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học
GV hướng dẫn cho SV thấy được tầm quan trọng của
hoạt động này; đồng thời hướng dẫn từng bước thực hiện
nghiên cứu như thế nào, cần định hướng cho SV lựa chọn
những đề tài phù hợp với thực tiễn, trình độ kiến thức và
phù hợp với ngành nghề được đào tạo để SV thấy rằng
đây không phải là một công việc quá khó và mình hoàn
toàn có thể làm được.
Bản thân mỗi SV cần tích cực, chủ động hơn nữa
trong việc lên kế hoạch học tập và nghiên cứu, xác định
mục tiêu rõ ràng, tìm hiểu và lựa chọn cho mình một
phương pháp học tập, nghiên cứu hiệu quả, phù hợp;
nâng cao khả năng tự học, ngoài thời gian nghe giảng
trên lớp thì SV cần tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu
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ở nhà, ở thư viện để mở rộng và đào sâu tri thức, trong
đó kĩ năng tự đọc tài liệu rất quan trọng; tăng cường thảo
luận, tích cực trình bày quan điểm và tranh luận.

trường hoặc các bài báo khoa học). Điều này sẽ góp phần
động viên được tinh thần, nhiệt huyết NCKH trong SV.

2.3.4. Cần đổi mới phương pháp xác định nhiệm vụ
nghiên cứu theo hướng các khoa, bộ môn gợi mở những
chủ đề, định hướng nội dung nghiên cứu

NCKH có ý nghĩa to lớn, giúp SV tiếp nhận cách học
mới, hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tập
làm quen với hoạt động NCKH căn bản. Để mang lại
được luồng gió mới trong NCKH đối với SV, đòi hỏi nhà
trường và SV cần có những bước đột phá mới, phải trang
bị kiến thức về NCKH và tạo môi trường NCKH cho SV
ngay từ những năm đầu của chương trình đại học. Với
phương pháp tiếp cận mới đòi hỏi phải có sự đồng thuận
và hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó nhà trường đóng vai trò
đầu tàu, định hướng cho sự thành công của cả quá trình
đào tạo. SV là trung tâm của quá trình đào tạo, được tạo
điều kiện thuận lợi và cung cấp các kiến thức cần thiết để
thực hành nghiên cứu và hoàn thiện khả năng NCKH.
Doanh nghiệp, công ty là đối tượng nghiên cứu, là đối tác
để nhà trường và SV định hướng nghiên cứu, tạo ra
những sản phẩm NCKH đúng với chuyên môn và phù
hợp với yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay.

3. Kết luận

Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề lí
luận hoặc thực tiễn thuộc các môn học trong chương trình
đào tạo; ưu tiên khuyến khích nghiên cứu những vấn đề
thuộc khoa học giáo dục, nhất là đề tài nghiên cứu nhằm
tìm kiếm những giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tự
học tập, quản lí rèn luyện của SV. Từ đó, SV chủ động tìm
kiếm, ấp ủ những ý tưởng khoa học, tên đề tài mà họ cảm
thấy tâm đắc, SV có thể tự liên hệ tìm cán bộ, GV hướng
dẫn khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo
quy định, khuyến khích SV tham gia nghiên cứu các đề tài
khoa học do cán bộ, GV nhà trường thực hiện.
2.3.5. Cần lựa chọn được một đội nhóm và từ đó thảo
luận, tìm ra được đề tài phù hợp đảm bảo tính vừa sức,
ít tốn kém về tài chính, thời gian đi lại trong quá trình
thực hiện
Tính vừa sức thể hiện ở việc xác định mục tiêu, đối
tượng nghiên cứu phù hợp với nội dung chương trình đào
tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa lí luận và thực tiễn giúp SV
củng cố kiến thức đã được học ở nhà trường, đi vào từng
lĩnh vực cụ thể. Cần cân nhắc kĩ lưỡng nhằm tránh những
đề tài hay nhưng lại quá sức hoặc dữ liệu cho đề tài đó
không được công bố rộng rãi; hoặc lựa chọn những đề tài
chỉ vì hay và có sẵn nguồn tư liệu nhưng thật sự không
hứng thú. Sau đó, cần phân chia nhiệm vụ theo thời gian
yêu cầu để hoàn thành đúng tiến độ. Một vấn đề rất quan
trọng khác là cần nâng cao hiệu quả đầu ra của công tác
nghiên cứu bằng việc lựa chọn những đề tài nghiên cứu
có tính thực tiễn cao; thường xuyên tham gia giao lưu,
chia sẻ ý kiến về các phương pháp, cách làm hay tại các
diễn đàn do Ðoàn Thanh niên, Hội SV tổ chức.
2.3.6. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên
cứu khoa học
Nhà trường cần tăng cường các điều kiện phục vụ
hoạt động NCKH của SV bằng cách đầu tư hệ thống
thông tin thư viện, phương tiện kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ
cho SV trong việc tìm kiếm, thu thập tài liệu, thông tin.
2.3.7. Có cơ chế khuyến khích sinh viên đạt kết quả tốt
trong nghiên cứu khoa học
Nhà trường cần có những quy định cụ thể nhằm động
viên, khích lệ SV thực hiện hoạt động NCKH với mức
thưởng được quy định rõ ràng (đối với các đề tài cấp
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