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Abstract: Promoting students to participate in scientific research plays an important role in
improving the training quality of universities. On the other hand, scientific research enables
students to approach and become familiar with the scientific environment, scientific research
methods; training the ability to think creatively and know how to apply the learned knowledge into
practice... However, to motivate students to study science in a self-confident, high efficiency, it is
necessary to have appropriate management solutions. The article assesses the general role and
reality of scientific research of university students, thereby proposes some management solutions
to motivate students to participate in scientific research on their own, with quality.
Keywords: Students, scientific research, research scientific management.
1. Mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò quan trọng
trong đời sống con người nói chung và môi trường giáo
dục nói riêng. Vì vậy, hoạt động NCKH tại các trường
cao đẳng, đại học được chú trọng và khuyến khích phát
triển. Khoản 2, Điều 28 Luật Giáo dục Đại học (2012)
quy định một trong các nhiệm vụ và quyền hạn của
trường cao đẳng, trường đại học, học viện là: “Triển khai
hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc
tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học” [1; tr 17]. Đối
tượng của hoạt động khoa học công nghệ trong nhà
trường đại học không chỉ bao gồm giảng viên (GV) và
các nhà khoa học khác, mà còn có cả sinh viên (SV)
thuộc các loại hình đào tạo đang theo học tại trường.
NCKH của SV hướng tới mục tiêu “hình thành và phát
triển năng lực NCKH cho người học”.
Thời gian qua, hoạt động NCKH của SV các trường
đại học bên cạnh những điểm sáng, đáng khen ngợi đã
bộc lộ nhiều hạn chế và cần có được sự quan tâm nhiều
hơn từ phía nhà trường và các tổ chức. Bài viết đề cập
đến vai trò và thực trạng hoạt động NCKH của SV đại
học; từ đó, đề xuất một số giải pháp quản lí để hoạt động
này thực sự có ý nghĩa thiết thực hơn trong thời gian tới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò và thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa
học của sinh viên đại học hiện nay
SV là những người học tập tại các trường đại học, cao
đẳng, được truyền đạt kiến thức bài bản về một ngành
nghề, chuẩn bị cho một công việc trong tương lai. Trong
xã hội, SV là đại biểu cho một nhóm xã hội đặc biệt gồm
những người đang chuẩn bị cho hoạt động lao động trên
một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định. “Ở cấp độ xã hội,
SV là những người đang trưởng thành về mặt xã hội, chín
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muồi về thể lực, định hình về nhân cách, đang tiếp thu
những tri thức, kĩ năng của một ngành nghề nhất định”
[2; tr 28].
Hiện nay, khi chương trình đào tạo bậc đại học đang
được xây dựng theo chiều hướng ngày càng hiện đại,
giúp SV có thể tiếp cận kiến thức lí luận và thực tiễn
thông qua nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa
dạng. Trong đó, NCKH được đánh giá là phương pháp
hiệu quả để SV mở rộng vốn kiến thức, kĩ năng của bản
thân; cơ hội để áp dụng những kiến thức lí thuyết đã học
vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. NCKH không
chỉ cung cấp cho SV cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên
môn yêu thích, mà còn tạo được tác phong làm việc khoa
học, rèn luyện cách nhìn nhận vấn đề một cách khách
quan, tiếp cận từ nhiều phía.
Khi tham gia NCKH, SV sẽ tập làm quen với một đề
tài nghiên cứu quy mô nhỏ, được tiếp cận với những vấn
đề cụ thể, có ý thức đào sâu suy nghĩ và tập cách tư duy
để tự nghiên cứu giải quyết một vấn đề. Trong quá trình
thực hiện đề tài, SV sẽ nảy sinh ra nhiều hướng giải quyết
khác nhau. Quá trình này sẽ giúp SV rèn luyện tư duy
độc lập, biết bảo vệ lập trường khoa học của mình. Một
số đề tài khoa học thường do một nhóm từ 2 SV trở lên
cùng thực hiện, trong đó có 1 SV làm trưởng nhóm, vì
vậy, việc cùng thực hiện một đề tài nghiên cứu sẽ giúp
SV phát triển các kĩ năng mềm như: làm việc theo nhóm
với sự chia sẻ ý thức và trách nhiệm, kĩ năng tra cứu tư
liệu, phương pháp phân tích, tổng hợp.
Đồng thời, việc thực hiện và bảo vệ một đề tài
NCKH sẽ rèn giũa cho SV kĩ năng diễn đạt, trình bày
một vấn đề, kĩ năng thuyết trình, tập cho SV phong thái
tự tin khi bảo vệ trước hội đồng khoa học. Đây cũng là
trải nghiệm quý báu và thú vị mà không phải bất kì ai
nào cũng có được trong quãng đời SV của mình. Bên
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cạnh những kiến thức và kinh nghiệm thu được thông
qua việc NCKH, SV còn được tạo điều kiện trong việc
nâng cao kết quả học tập. Mỗi SV tham gia viết bài báo
khoa học, bài tham luận hội thảo hay thực hiện đề tài
nghiên cứu sẽ được cộng thêm điểm rèn luyện. Đây cũng
là cách thức giúp các SV đạt được kết quả học tập cao
cuối năm học. Ngoài ra, quá trình tiếp cận với các thầy
cô hướng dẫn sẽ thúc đẩy sự gắn bó hơn trong quan hệ
của SV với các thầy cô. Sau quá trình cộng tác, SV sẽ
học hỏi được rất nhiều từ các thầy cô kiến thức cũng như
những kinh nghiệm thực tế.
Tuy nhiên, hiện nay số lượng SV ở các trường đại học
quan tâm đến NCKH chưa nhiều. NCKH vẫn được xem
như “phong trào” hơn là hoạt động tự giác và chủ động,
chất lượng các công trình NCKH thiếu tính thực tiễn...
Nhiều SV vẫn nhận thức việc NCKH khá xa vời, thường
chỉ dành cho một số SV xuất sắc. Nhiều SV còn “lơ mơ”
về NCKH, không biết bắt đầu từ đâu, nghiên cứu nội dung
gì. Với những SV có cái nhìn tích cực hơn về NCKH thì lại
thiếu sự chủ động tìm kiếm đề tài nghiên cứu, thiếu tâm
huyết, ý tưởng với đề tài nghiên cứu nên khi triển khai gặp
nhiều khó khăn... Thực trạng đó xuất phát từ nhiều nguyên
nhân: - Về phía nhà trường, cách đánh giá kết quả học tập
của SV chủ yếu vẫn dựa vào kết quả bài kiểm tra giữa kì,
bài thi kết thúc môn học. Điều đó buộc SV phải dành phần
lớn thời gian để có được kết quả học tập tốt nhất. Mặt khác,
nhiều trường chưa có sự kết nối hiệu quả với các doanh
nghiệp nên các đề tài NCKH của SV mang tính thực tiễn
chưa cao. Cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu của
nhiều trường còn khó khăn, gây hạn chế đến khả năng, hiệu
quả nghiên cứu. Hơn nữa, thường SV từ năm thứ 3 trở đi
mới bắt đầu tham gia hoạt động NCKH, mà chương trình
đào tạo dành cho SV những năm cuối thường nặng hơn về
kiến thức chuyên ngành, khiến SV phải chú trọng và dành
thời gian nhiều cho việc làm các chuyên đề, khóa luận, đi
thực tập. Nếu có làm thì chất lượng các công trình NCKH
cũng hạn chế; - Về phía SV, tính chủ động của bản thân mỗi
người trong học tập và NCKH chưa cao, học tập thụ động;
sự hiểu biết, đánh giá vai trò về NCKH chưa đầy đủ.
2.2. Một số giải pháp quản lí nhằm thúc đẩy sinh viên
đại học tham gia nghiên cứu khoa học
2.2.1. Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, đưa các
thông tin về nghiên cứu khoa học đến gần với sinh viên
hơn nữa
Hoạt động này nhằm làm cho mỗi SV nhận thức sâu
sắc tầm quan trọng của NCKH và thấy được NCKH
không phải là một hoạt động xa vời mà rất thiết thực với
bản thân SV. Trong hoạt động này, Hội SV cần thực hiện
tốt vai trò “cầu nối” giữa SV và nhà trường, các doanh
nghiệp, trung tâm nghiên cứu. Hội SV các trường cần
đảm bảo kênh thông tin chính thức, kết nối chặt chẽ giữa
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các khoa, nhà trường và doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời
cho SV trong NCKH, nâng cao tính thực tiễn, tính ứng
dụng trong các đề tài NCKH của SV.
Các trường cần tạo phong trào NCKH cho SV 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. Hội SV, Đoàn Thanh niên và các phòng,
ban chức năng cần phát huy vai trò của GV trẻ trong việc
hướng dẫn SV tham gia các hoạt động NCKH. Tăng
cường tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm trao đổi nhằm
giới thiệu, trang bị cho SV những phương pháp học tập
hiện đại, xây dựng mục tiêu thái độ học tập, nghiên cứu
đúng đắn; kết hợp với việc giao lưu giữa SV với những
người thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học; từ
đó thắp sáng ước mơ, hoài bão trong SV. Cần tìm hiểu
nguyện vọng của SV trong từng khóa để tập hợp những
vướng mắc và cùng giải quyết.
2.2.2. Chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương
pháp dạy học, coi nghiên cứu khoa học là một trong
những phương pháp quan trọng để nâng cao chất lượng
đào tạo
Để thực hiện tốt giải pháp này, các trường đại học cần
hoàn thiện hệ thống mục tiêu đào tạo của từng chuyên
ngành làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống chương
trình NCKH theo các chuyên ngành. Mục tiêu đào tạo
cần phải hoàn thiện trên cơ sở khảo sát về nhu cầu của
thực tiễn và thông qua đánh giá chất lượng đào tạo, cung
cấp nguồn nhân lực cho xã hội trong những năm gần đây.
Các trường đại học cần quan tâm nhiều hơn đến những
định hướng NCKH cho SV mới để vừa nâng cao chất
lượng giảng dạy vừa góp phần phát triển những ngành
khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo cho SV, với
sự tham gia định hướng, hướng dẫn của các nhà khoa
học, GV trong nhà trường. Hoạt động này sẽ phát huy tác
dụng “kép”, vừa tạo sân chơi khoa học cho SV, vừa giúp
nhà trường tìm hiểu những yêu cầu mới trong hoạt động
NCKH của SV, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, đổi mới
nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng
cao chất lượng đào tạo.
Đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình và phương
pháp đào tạo theo xu hướng giảm số tiết giảng dạy lí
thuyết chung, tăng thời gian xử lí bài tập tình huống, giờ
học thực hành; tổ chức thực tập theo các môn học có báo
cáo thu hoạch, chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu theo
hướng dẫn của GV bộ môn. Cùng với việc giảm hoạt
động giảng dạy theo lối thuyết trình để tăng cường trao
đổi thảo luận và tự nghiên cứu của SV, các trường đại
học cần tăng cường đào tạo khả năng phân tích dự báo,
khả năng làm việc độc lập và lao động sáng tạo của SV;
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tổ chức các cuộc thi NCKH theo từng môn học, các
chuyên ngành cho SV; kết hợp việc đánh giá SV bằng
nhiều hình thức khác nhau, như: tự luận, trắc nghiệm, vấn
đáp và viết đề tài; thường xuyên lấy ý kiến góp ý về nội
dung, chương trình đào tạo từ các cơ quan nghiên cứu, tổ
chức kinh doanh để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đổi
mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo.
Cùng với các hoạt động giảng dạy, NCKH tại trưởng,
cần nâng cao hiệu quả thiết thực của việc thực tập cho
SV tại cơ sở thực tế. Vấn đề này cần có sự hợp tác chặt
chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực tập để bố trí cho SV
được làm quen và tiếp cận với công việc thực, hướng dẫn
SV lựa chọn đề tài nghiên cứu thực tế theo nhu cầu của
cơ sở kinh doanh.
2.2.3. Đầu tư kinh phí thích đáng cho hoạt động nghiên
cứu khoa học để khuyến khích, động viên tính tích cực
của sinh viên đối với hoạt động này
Quy chế về NCKH của SV trong các trường đại học
và cao đẳng được ban hành kèm theo Quyết định số
08/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 30/3/2000 của Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT nêu rõ: “Hàng năm, thủ trưởng các cơ sở
quyết định dành một khoản kinh phí thích hợp để hỗ trợ
hoạt động NCKH của SV. Kinh phí này được trích từ các
nguồn sau: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt
động khoa học và công nghệ; Kinh phí đào tạo thường
xuyên của cơ sở; Kinh phí khác của cơ sở; Nguồn tài trợ
của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài
nước” [3; tr 3]. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kinh phí cho
việc thực hiện công trình NCKH của SV chưa được quan
tâm đúng mức. Mặc dù các nhóm nghiên cứu vẫn có sự
hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài từ phía nhà trường, nhưng
cũng chỉ mang tính chất động viên và được nhận sau khi
công trình đã hoàn thành. Đa phần kinh phí nghiên cứu
chủ yếu do SV tự bỏ ra, chưa có sự hỗ trợ đúng mức từ
nhà trường và việc hỗ trợ của doanh nghiệp thì gần như
không có. Các đề tài nghiên cứu đa phần chỉ dừng lại ở
kinh phí vài triệu đồng, cao lắm lên đến khoảng chục
triệu, do đó, chất lượng của đề tài cũng bị giới hạn, chưa
tận dụng, khai thác được hết hiệu quả làm việc của SV
và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
Để giải bài toán kinh phí trong điều kiện tự chủ tài
chính của các trường đại học là vấn đề tương đối khó.
Trước hết, các nhà trường cần tích cực đổi mới công tác
tài chính cho hoạt động NCKH của SV; tăng cường đầu
tư kinh phí để SV thực hiện nhiệm vụ NCKH, đặc biệt là
nguồn kinh phí từ ngân sách. Bên cạnh đó, Hội SV, Đoàn
Thanh niên chủ động xây dựng, thực hiện các mô hình
gây quỹ cho NCKH, động viên, khuyến khích rộng rãi
SV tham gia. Quan trọng hơn, nhà trường cần có cơ chế
gắn kết, mở rộng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu,
doanh nghiệp để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động
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NCKH của SV, đặc biệt với những đề tài có tính ứng
dụng, thực tiễn cao.
Cùng với các biện pháp trên, các trường cần chú trọng
đầu tư hiện đại hóa Thư viện, Trung tâm thông tin tư liệu,
các cơ sở thực hành, phòng thực nghiệm, phòng nghiên
cứu chức năng..., tạo điều kiện tối đa cho GV, SV cập nhật
kiến thức, nâng cao hiệu quả việc tìm kiếm tham khảo tài
liệu, thử nghiệm, ứng dụng kiến thức được đào tạo. Bên
cạnh đó, cũng cần công khai hóa các chương trình nghiên
cứu các cấp, tạo điều kiện để SV có thể tiếp cận các đề tài
nghiên cứu trong các chương trình này, lựa chọn và tham
gia nghiên cứu; hoàn thiện quy trình tuyển chọn tổ chức
và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp
trên cơ sở cạnh tranh và công bằng nhằm thu hút các SV
có khả năng, tâm huyết với các hoạt động NCKH.
2.2.4. Tạo động lực tích cực cho hoạt động nghiên cứu
khoa học của sinh viên
Để SV các trường đại học hăng hái tham NCKH, việc
tạo động lực cho SV nghiên cứu là hết sức cần thiết. Tạo
động lực tích cực không chỉ giúp SV yên tâm với nhiệm
vụ nghiên cứu, mà còn góp phần nâng cao số lượng, chất
lượng NCKH của đội ngũ này. Do đó, đòi hỏi chủ thể
quản lí phải xây dựng được khung quy chế chuẩn về quản
lí hoạt động NCKH của SV; tạo mọi điều kiện từ đào tạo,
bồi dưỡng nguồn nhân nhân lực đến vật chất, kĩ thuật,
trang thiết bị phục vụ cho quá trình NCKH của SV.
Để tạo động lực tích cực cho hoạt động NCKH của
SV, các trường đại học cần thường xuyên tổ chức những
buổi tập huấn, bồi dưỡng cho SV kiến thức về lí luận
NCKH, phản biện khoa học; chia sẻ kinh nghiệm và học
hỏi lẫn nhau trong NCKH của các SV. Hội đồng khoa
học của các trường cần có những định hướng về nội
dung, lĩnh vực nghiên cứu theo các hướng: nghiên cứu
ứng dụng trong công tác quản lí và phục vụ cho quá trình
đào tạo; nghiên cứu ứng dụng trực tiếp của quá trình đào
tạo, như: mục tiêu, chương trình, nội dung và phương
pháp dạy học... Thành lập các câu lạc bộ NCKH trong
nhà trường và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên,
tạo điều kiện giúp đỡ cho các SV trẻ tham gia cùng làm
đề tài với những người có kinh nghiệm. SV ở các bộ môn
khác nhau, các khoa khác nhau có thể cùng nhau nghiên
cứu các công trình, vấn đề liên quan.
Đối với một số môn học có ít giờ sinh hoạt do ít SV
hoặc do thay đổi nội dung chương trình đào tạo nên SV
không có giờ sinh hoạt đủ định mức. Do vậy, nên tiến
hành quy đổi số giờ NCKH vượt định mức của SV thành
giờ chuẩn cần thiết. Việc quy đổi này tạo điều kiện cho
SV được xem là hoàn thành định mức trong năm khi
đánh giá, xếp loại SV hàng năm. Làm được điều này sẽ
là “cú hích” quan trọng và cần thiết để SV chú tâm vào
các hoạt động NCKH. Đồng thời, các trường cần xây
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dựng chính sách khen thưởng và vinh danh các SV có
thành tích xuất sắc trong hoạt động NCHK. Xây dựng
chính sách đãi ngộ, ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa
học bên ngoài về hợp tác nghiên cứu và tạo điều kiện cho
SV tham gia NCKH với các cơ sở đào tạo ngoài trường.
3. Kết luận
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày
càng sâu rộng, với vai trò quan trọng của tri thức khoa
học, đẩy mạnh NCKH trong các trường đại học có ý
nghĩa rất thiết thực. Hoạt động NCKH của SV đại học là
một hoạt động có ý nghĩa to lớn, biến quá trình đào tạo
thành quá trình tự đào tạo. Đây cũng là cơ sở cần thiết để
trường đại học đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp
giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng
nhu cầu bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để vừa
quản lí tốt, vừa tạo động lực thu hút SV tham gia NCKH
là nhiệm vụ cấp thiết đối với các trường đại học. Sức
mạnh và hiệu quả của công tác quản lí hoạt động NCKH
của SV chỉ có được khi có sự kết hợp đồng bộ các giải
pháp trên. Mọi biểu hiện xem nhẹ, vận dụng tách rời hoặc
tuyệt đối hoá từng biện pháp riêng lẻ đều làm giảm hiệu
quả quản lí NCKH của SV các trường đại học hiện nay.
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thống kê, QL và cập nhật tình trạng sử dụng, các kế hoạch
thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa, thanh lí
và điều chuyển cơ sở vật chất và trang bị phương tiện thiết
bị phục vụ cho hoạt động dạy học nghiệp vụ và lập kế
hoạch đầu tư sở vật chất và trang bị phương tiện thiết bị
phục vụ cho hoạt động dạy học nghiệp vụ theo điều kiện
kinh phí hiện có hàng năm. Cán bộ QL được phân công có
hiểu biết, đánh giá đúng về vai trò rất quan trọng đối với
yêu cầu PTNLNN cho học viên và biết huy động tối đa
các nguồn lực nhằm tăng cường sở vật chất và trang bị
phương tiện thiết bị dạy học nghiệp vụ. Thông qua đó sẽ
giúp cho hoạt động dạy học nghiệp vụ ở trường theo định
hướng PTNLNN được vận hành đồng bộ và hiệu quả,
nâng cao chất lượng dạy học nghiệp vụ.
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