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TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
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Abstract: The heads of department in research-oriented universities is associated with many
different roles to ensure the quality of high education, promote scientific research, and contribute
to directly creating educational effectiveness. In order to fulfill their role, they must meet the
requirements for science, art, assertiveness, acumen and innovation, responsibility and practicality.
This article presents a number of requirements for the head of departments in research-oriented
universities.
Keywords: Head of departments’ role, requirements for head of departments, research-oriented
university.
Trong quá trình quản lí, trưởng bộ môn luôn phải xây
dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho bộ
môn để định hướng toàn bộ hoạt động của bộ môn trong
một giai đoạn nhất định. Trưởng bộ môn có vai trò huy
động và sử dụng các nguồn lực cho việc thực hiện mục
tiêu cũng như kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện mục
tiêu của bộ môn, của từng cá nhân trong bộ môn [1].
Trong thực tế, những nhiệm vụ trưởng bộ môn phải
thực hiện rất đa dạng. Trước hết, trưởng bộ môn là người
chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của bộ môn,
từ công tác chính trị tư tưởng đến việc đào tạo, nghiên
cứu khoa học, phát triển đội ngũ giảng viên, quản lí người
học, hợp tác trong nước và quốc tế thuộc phạm vi được
phân công; phối hợp với các tổ chức đoàn thể quan tâm
đến đời sống của cán bộ, giảng viên trong bộ môn… định
kì báo cáo các cấp có thẩm quyền. Trưởng bộ môn là
người chịu trách nhiệm chung, đồng thời chịu trách
nhiệm trước trưởng khoa và hiệu trưởng về toàn bộ hoạt
động của bộ môn.
Trưởng bộ môn là người đứng đầu một đơn vị đào
tạo, nghiên cứu khoa học trong khoa thuộc trường đại
học, nên vai trò của họ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát
triển của khoa, của bộ môn nói riêng và nhà trường nói
chung. Khi thực hiện tốt vai trò quản lí của mình, họ sẽ
thúc đẩy khoa, bộ môn phát triển. Làm tốt vai trò quản lí,
trưởng bộ môn tạo điều kiện, môi trường để giảm thiểu
các xung đột có thể xảy ra trong bộ môn thông qua việc
tạo lập môi trường niềm tin cho tập thể cán bộ, giảng viên
của bộ môn.
2.1.2. Tổ chức và quản lí hoạt động đào tạo ở bộ môn
Vai trò tổ chức và quản lí hoạt động đào tạo của
trưởng bộ môn thể hiện ở việc chỉ đạo bộ môn xây dựng
và phát triển chương trình đào tạo, tổ chức và kiểm tra
công tác đào tạo thuộc bộ môn mình quản lí. Trưởng bộ
môn có vai trò chỉ đạo hoạt động phát triển chương trình

1. Mở đầu
Trường đại học theo định hướng nghiên cứu là trường
đại học đặt trọng tâm vào hoạt động nghiên cứu khoa học
và đào tạo sau đại học, là nơi quy tụ và đào tạo giới
nghiên cứu chuyên nghiệp cũng như có những kết quả
nghiên cứu đóng góp cho việc phát triển tri thức của nhân
loại. Nếu các trường đại học thông thường, bộ môn tập
trung vào quản lí hoạt động giảng dạy của các giảng viên
mà bộ môn quản lí, thì bộ môn trong các trường đại học
theo định hướng nghiên cứu là đơn vị chuyên môn về đào
tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà
trường, chịu trách nhiệm về học thuật và các hoạt động
khoa học. Trưởng bộ môn là cán bộ quản lí cấp thấp,
đứng đầu bộ môn, quản lí về chuyên môn, đối tượng
quản lí là những người có tri thức, trình độ cao. Mặc dù,
trưởng bộ môn là cấp quản lí thấp trong trường đại học
nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất
lượng giáo dục đại học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học,
phát triển tri thức và góp phần trực tiếp tạo ra hiệu quả
giáo dục cho nhà trường. Vì vậy, để thực hiện tốt vai trò
của mình, đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại
học theo định hướng nghiên cứu phải đảm bảo những yêu
cầu nhất định.
Bài viết trình bày một số yêu cầu về đội ngũ
trưởng bộ môn trong trường đại học theo định hướng
nghiên cứu.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của đội ngũ trưởng bộ môn trong trường
đại học theo định hướng nghiên cứu
2.1.1. Xây dựng chiến lược phát triển bộ môn
Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của bộ môn trong
trường đại học thì chức năng, nhiệm vụ chính của trưởng
bộ môn thể hiện qua hoạt động thực hiện sứ mệnh và phát
triển bền vững bộ môn mà mình phụ trách.
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đào tạo của bộ môn như: Tham mưu cho khoa, trường cơ
cấu lại khung chương trình, bảo đảm sự liên thông của
các cấp học, giải quyết tốt mối quan hệ về khối lượng
kiến thức và thời lượng học tập giữa các học phần; điều
chỉnh cấu trúc nội dung giảng dạy trong chương trình
hiện hành và xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học ở tất cả
các học phần mà bộ môn đảm nhiệm; thực hiện các công
đoạn trong quy trình phát triển chương trình đào tạo theo
định hướng nghiên cứu, gắn chặt nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ và nghề nghiệp trong xã hội, tiếp
cận trình độ tiên tiến của thế giới; chỉ đạo đổi mới
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, tăng cường
tính chủ động, độc lập của người học nhất là trong nghiên
cứu khoa học; chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của người học, đảm bảo bám sát mục
tiêu học tập đã xây dựng trong chương trình mỗi học
phần và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn [2].
Ngoài ra, trưởng bộ môn còn có vai trò trong việc tổ
chức quá trình đào tạo như: Phân công chuyên môn đảm
bảo khoa học và điều hoà lao động; chỉ đạo bộ môn tiến
hành biên soạn và nghiệm thu giáo trình, đề thi theo sát
chương trình đào tạo được xây dựng; nâng cao hiệu quả
sinh hoạt bộ môn...
2.1.3. Tổ chức và quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ của bộ môn
Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là
một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên trong
mỗi bộ môn. Trưởng bộ môn có vai trò: Tổ chức và quản
lí hoạt động nghiên cứu khoa học, chỉ đạo giảng viên
hướng dẫn, tổ chức cho người học cùng tham gia các đề
tài khoa học, chuyển giao công nghệ; tham mưu cho
khoa, trường xây dựng cơ chế đặt hàng, mức kinh phí
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho bộ
môn; xác định nội dung nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ của giảng viên trong bộ môn; xây dựng
quy chế quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ của bộ môn; tổ chức đánh giá,
xếp loại hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ của giảng viên trong bộ môn; rà soát và chỉ
đạo đổi mới công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ của bộ môn.
2.1.4. Xây dựng, quy hoạch, kế hoạch hóa công tác phát
triển đội ngũ giảng viên của bộ môn
Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giữ
vai trò rất quan trọng, đảm bảo cho bộ môn có thể xây
dựng được một đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có
chất lượng cao, đồng bộ về cơ cấu [3]. Ở đây, vai trò của
trưởng bộ môn cũng thể hiện rất rõ ràng như: Tham mưu
cho khoa, trường xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ
giảng viên của bộ môn căn cứ vào mục tiêu phát triển của
ngành, của trường; tham gia vào việc tuyển chọn giảng

viên theo mục tiêu đã đặt ra; thực hiện đào tạo - bồi
dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; quản lí các
hoạt động chuyên môn của giảng viên theo đúng yêu cầu
mà trường đặt ra; tham mưu cho khoa, trường xây dựng
môi trường và tạo động lực làm việc cho giảng viên.
2.1.5. Vai trò là nhà sư phạm, nhà chuyên môn
Vai trò là nhà chuyên môn thể hiện ở chỗ trưởng bộ
môn tích cực tham gia vào hoạt động chuyên môn, kể cả
việc thu xếp công việc để đứng lớp trực tiếp một số giờ
nhất định và tham gia nghiên cứu khoa học. Duy trì
thường xuyên các quan hệ học thuật trong bộ môn. Vai
trò là nhà sư phạm của trưởng bộ môn là thúc đẩy sự phát
triển chuyên môn của bộ môn, biểu hiện ở chỗ: Trưởng
bộ môn là người cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho
các giảng viên được tham gia nhiều hơn các hoạt động
học thuật; khuyến khích sự tiến bộ. Đề xuất với khoa việc
đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình để kịp thời đáp
ứng nhu cầu của người học nói riêng và của các đối tác
nói chung. Việc bộ môn có chủ động triển khai các hoạt
động học thuật hay không một mặt phụ thuộc vào trưởng
bộ môn, nhưng với tư cách là một bộ phận của khoa, bộ
môn cần có sự chỉ đạo thống nhất của trưởng khoa.
2.1.6. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học
Với đặc thù riêng, trường đại học theo định hướng
nghiên cứu không chỉ cung cấp dịch vụ đào tạo mà còn
phải tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học mang
tầm quốc tế. Chính vì vậy, vai trò của trưởng bộ môn
cũng thể hiện ở việc:
- Tham mưu cho khoa, trường tạo cơ chế và điều kiện
thuận lợi để liên kết với các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục đại
học có uy tín trên thế giới; khuyến khích các tổ chức quốc tế,
cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia
vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ liên quan đến chuyên môn của bộ môn.
- Tổ chức những cuộc giao lưu, hội thảo chuyên môn,
nghiên cứu khoa học mang tính quốc tế trong phạm vi
của bộ môn.
2.2. Một số yêu cầu đối với trưởng bộ môn trong trường
đại học theo định hướng nghiên cứu
2.2.1. Tính khoa học
Trưởng bộ môn là những nhà quản lí. Vì vậy, họ phải
nắm vững lí luận quản lí và vận dụng đúng quy luật; phải
hiểu rõ về đối tượng mà mình quản lí, có đầy đủ thông
tin chính xác liên quan đến hoạt động quản lí để ra những
quyết định phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.
Tính khoa học của các hoạt động mà trưởng bộ môn thực
hiện phải đảm bảo luôn tuân theo quy luật khách quan,
dựa trên những luận điểm và phương pháp quản lí khoa
học như phương pháp tổ chức hành chính, phương pháp
kinh tế, phương pháp tâm lí xã hội…
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Để đảm bảo tính khoa học của các hoạt động, nhất là
hoạt động quản lí, trưởng bộ môn còn cần phải kế hoạch
hóa mọi công tác với các chương trình ngắn hạn, dài hạn
và luôn kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo các kế hoạch đạt
được mục tiêu đã đặt ra và việc hoàn thành kế hoạch
trong thực tiễn [4].
Trong bối cảnh hiện nay, trưởng bộ môn ở các trường
đại học theo định hướng nghiên cứu cần nắm vững lí luận
quản lí hiện đại, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quản lí
ở các nước tiên tiến, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn quản
lí bộ môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên
cứu khoa học; cần có tầm nhìn chiến lược, đổi mới tư
duy, cơ chế quản lí, phương thức quản lí. Bên cạnh đó,
trưởng bộ môn cần xây dựng một cấu trúc tổ chức tối ưu
hệ thống quản lí, phối hợp các nguồn lực hiệu quả theo lí
luận khoa học đã được chứng minh.
2.2.2. Tính nghệ thuật
Hoạt động quản lí trên thực tế hoàn toàn không cứng
nhắc mà đòi hỏi tính nghệ thuật cao. Trong quá trình
quản lí bộ môn, rất nhiều tình huống bất ngờ có thể xảy
ra và trưởng bộ môn phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối
phó với các tình huống một cách khéo léo. Tính nghệ
thuật yêu cầu trưởng bộ môn luôn vận dụng linh hoạt và
sáng tạo lí luận quản lí hiện đại, phù hợp với thực tiễn bộ
môn và nhà trường. Trưởng bộ môn không chỉ khiến cho
các giảng viên phải có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm
vụ của mình mà còn phải khéo léo giải quyết các mâu
thuẫn phát sinh, thúc đẩy giảng viên làm việc tự nguyện.
2.2.3. Tính quyết đoán, nhạy bén và có bản lĩnh đổi mới
Để đáp ứng những yêu cầu của xã hội trong thời kì mới,
trưởng bộ môn phải có tính nhạy bén, quyết đoán, có bản
lĩnh đổi mới trong hoạt động quản lí của mình. Bối cảnh
thay đổi thường xuyên khiến cho giáo dục đại học cũng phải
thay đổi theo, tính nhạy bén của trưởng bộ môn phải thể hiện
ở tầm nhìn chiến lược và định hướng tương lai, có khả năng
tập hợp, lôi cuốn, gây ảnh hưởng tới mọi người cùng thực
hiện sự thay đổi cho phù hợp; đồng thời quyết đoán trong
các quyết định lãnh đạo thực hiện triệt để việc thay đổi trên
quan điểm loại bỏ những cái cũ, lạc hậu, kế thừa và phát huy
những cái tốt để đạt được mục tiêu giáo dục.
Bên cạnh đó, trưởng bộ môn cũng phải quyết đoán
giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh bằng những quyết
định đúng đắn, kịp thời, quản lí các xung đột, tạo sự hợp
tác, đồng thuận giữa các giảng viên trong bộ môn nhằm
thực hiện sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học mà nhà
trường và Nhà nước đã chủ trương.
2.2.4. Tính trách nhiệm
Tính trách nhiệm của trưởng bộ môn phải thể hiện ở
cả vai trò trong hoạt động quản lí và chuyên môn.

Trước hết, tính trách nhiệm của trưởng bộ môn nằm
trong việc chú trọng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho
đội ngũ giảng viên trong hoạt động quản lí của mình.
Không những trưởng bộ môn phải quy hoạch, phát triển
đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng,
đồng bộ về cơ cấu để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục đại học. Trưởng bộ môn cần giúp đội
ngũ giảng viên ý thức việc chủ động nâng cao trình độ,
năng lực của mình đồng thời tạo điều kiện để họ được đào
tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.
Vì nằm trong các trường đại học theo định hướng
nghiên cứu nên trưởng bộ môn còn phải có trách nhiệm
thúc đẩy, khích lệ giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học, phát minh sáng chế. Trưởng bộ môn ngoài
việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ giảng
viên bộ môn còn giúp giảng viên định hướng nghiên cứu,
thúc đẩy giảng viên hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp và
hướng dẫn người học làm nghiên cứu khoa học.
Trưởng bộ môn có trách nhiệm tham gia đánh giá
hoạt động khoa học và công nghệ của các cá nhân, của
bộ môn, khuyến khích, hỗ trợ các thành viên trong bộ
môn đăng kí, khai thác phát minh, kí kết đề tài nghiên
cứu khoa học các cấp…
Không chỉ vậy, tính trách nhiệm còn thể hiện đạo đức
nghề nghiệp của trưởng bộ môn. Trưởng bộ môn xây
dựng lề lối, nền nếp làm việc khoa học, có trật tự kỉ
cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng
vẫn đảm bảo tính dân chủ trong tổ chức, xây dựng tiêu
chuẩn đạo đức, hành vi giao tiếp trong bộ môn. Bản thân
trưởng bộ môn phải là người gương mẫu trong việc giữ
gìn đạo đức nghề nghiệp; phải luôn có trách nhiệm giữ
vững văn hóa, đạo đức nghề nghiệp đã xây dựng đối với
đội ngũ giảng viên của bộ môn.
2.2.5. Tính thực tiễn
Mọi hoạt động của trưởng bộ môn đều phải xuất phát
từ thực tiễn và phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Trưởng bộ môn phải chuyển tải những chủ trương, chiến
lược, mục tiêu tổng quát của trường, khoa thành các mục
tiêu cụ thể, các kế hoạch hành động, lịch biểu, các biện
pháp thực hiện trong bộ môn nhằm đạt được mục tiêu giáo
dục và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết định quản lí phản ánh quan điểm, cách tiếp cận
của trưởng bộ môn trong việc lựa chọn phương án tối ưu
để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản
lí. Trưởng bộ môn phải hiểu được thực tế nguồn lực của
bộ môn để có thể kết hợp một cách hiệu quả nhất. Đảm
bảo tính thực tiễn cũng sẽ giúp các quyết định của trưởng
bộ môn trở nên khả thi cao.
(Tiếp theo trang 18)
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HT các trường cần: - Quan tâm đến công tác kiểm tra,
đánh giá kết quả hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ, tích
cực trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá với
những phương pháp và hình thức đa dạng; - Tổ chức
kiểm tra, đánh giá theo định kì, đột xuất trong các hoạt
động, tìm kiếm nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng, tổ chức
dự giờ quan sát đánh giá, phân tích, trao đổi góp ý với
các thành viên, cá nhân trực tiếp vào trong những hoạt
động; - Tổ chức lấy ý kiến mua mới và bảo dưỡng trang
thiết bị trong nhà trường, đảm bảo các trang thiết bị đầy
đủ và hoạt động an toàn; - Tổng hợp đánh giá, rút kinh
nghiệm và khen thưởng, nêu gương điển hình những cá
nhân, bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ.
3. Kết luận
Từ nghiên cứu thực trạng về công tác quản lí hoạt
động đảm bảo an toàn cho trẻ trong các trường MN trên
địa bàn khảo sát là các trường MN thuộc Quận 7, TP. Hồ
Chí Minh, người nghiên cứu đã chỉ ra những ưu điểm và
hạn chế, những nguyên nhân khó khăn cũng như thuận
lợi trong quá trình thực hiện quản lí hoạt động đảm bảo
an toàn cho trẻ trong các trường MN trên địa bàn khảo
sát để đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất
lượng trong công tác quản lí hoạt động này.
Bên cạnh đó, các biện pháp trên được trình bày đầy đủ,
bao gồm mục đích, nội dung, cách thức thực hiện và điều
kiện thực hiện. Các biện pháp cũng được đánh giá tính khả
thi và sự cần thiết khi vận dụng vào thực tế trong công tác
quản lí hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường
MN trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI…
(Tiếp theo trang 86)
3. Kết luận
Trưởng bộ môn có nhiều vai trò khác nhau và được
nhóm thành hai nhóm chính: vai trò chấp hành (với tư
cách là người quản lí cấp thấp) và vai trò điều hành (với
tư cách là người quản lí trực tiếp một bộ môn). Hai vai
trò này luôn song hành với nhau. Chính từ sự đặc thù của
vị trí quản lí để đáp ứng vai trò của mình, yêu cầu đội ngũ
trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng
nghiên cứu phải vừa là một nhà sư phạm có năng lực,
vừa là một nhà quản lí giỏi, có khả năng phát triển các
mối quan hệ và liên kết, phối hợp tốt.
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