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Abstract: Using document overview, statistics, comparasion and overview study method, this
article reseaches on overview trasnational curriculums in China higher education. Based on the
study of this country’s educational context, we point out the role of transnational curriculum in
China, the policy of these curriculum management of Chinese government and case studies about
Nottingham Ningbo University. These reseach results could be used in researching and teaching
in education management in general and in higher education in particular.
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1. Mở đầu
Những thập kỉ gần đây, giáo dục là một trong các vấn
đề trọng tâm của chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là giáo
dục đại học. Quá trình cải cách và mở cửa của nền kinh tế
tăng cường hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, trong
đó có giáo dục. Hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài
là vấn đề “nóng”, đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm
trong giáo dục đại học Trung Quốc. Với lợi thế về quy mô
đất nước rộng lớn, sự chuyển mình rõ rệt đã khiến Trung
Quốc trở thành một điểm đến lí tưởng của các quốc gia
phát triển khi muốn xuất khẩu giáo dục đại học ra nước
ngoài. Nghiên cứu về chương trình giáo dục có yếu tố
nước ngoài tại các cơ sở giáo dục ở Trung Quốc, một số
bài viết trong và ngoài nước đã đề cập một số khía cạnh
như: bài học về giao quyền tự chủ cho các trường đại học
nhiều hơn và ban hành các quy định pháp lí cũng như
“mức chuẩn” tham gia thực hiện các chương trình liên kết
quốc tế [1; tr 116], chính sách hợp tác với nước ngoài của
Trung Quốc trong trường học [2; tr 73],…
Bài viết tập trung vào kinh nghiệm của Trung Quốc
về quản lí nhà nước đối với các chương trình có yếu tố
nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học, cũng là nội
dung chưa được đề cập một cách hệ thống trong các
nghiên cứu trước đó trong phạm vi tư liệu mà chúng tôi
có được.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một vài nét về giáo dục Trung Quốc
2.1.1. Một vài nét về bối cảnh Trung Quốc
Với những nỗ lực nhằm giảm tốc độ gia tăng dân số,
dân số Trung Quốc hiện nay có sự chênh lệch lớn giữa tỉ
lệ thanh thiếu niên và người trong độ tuổi lao động. Dân
số ngày càng tăng, tỉ lệ sinh giảm và tuổi thọ bình quân
tăng làm cho tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động tăng

lên nhanh chóng. Trung Quốc là một trong những nước
đông dân nhất thế giới, đóng góp khoảng 14% tăng
trưởng kinh tế thế giới. Với lợi thế về quy mô đất nước
rộng lớn, sự chuyển mình rõ rệt đã khiến Trung Quốc
thành một điểm đến lí tưởng của các quốc gia phát triển
khi muốn xuất khẩu giáo dục đại học ra nước ngoài [2],
[3], [4].
Trong nhiều thập kỉ qua, nền kinh tế Trung Quốc đã
có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một quốc gia có nền
kinh tế kém phát triển trở thành một trong các nền kinh
tế mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế đã
mang lại không ít thách thức khi mà tăng trưởng phần lớn
dựa vào sản xuất tay chân, lao động rẻ và sản xuất chi phí
thấp. Do đó, chính phủ Trung Quốc đã có một số chiến
lược tập trung vào phát triển nền kinh tế tri thức, tăng tiêu
dùng trong nước và tăng trưởng kinh tế bền vững. Với
mục tiêu gia tăng quy mô nguồn lực con người, nhà nước
tăng chi đầu tư ngân sách cho giáo dục, giáo dục đại học
và sự chuyển dịch của nền kinh tế là hai lĩnh vực tác động
qua lại lẫn nhau, nâng cao giáo dục đại học tạo ra nguồn
tri thức và nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển kinh
tế. Từ năm 2000, có sự gia tăng rõ rệt về số lượng các cơ
sở giáo dục đại học và thu hút được nhiều sinh viên nước
ngoài. Năm 2002, Trung Quốc được xếp vào top 10 nước
có số lưu học sinh nước ngoài nhiều nhất thế giới, với số
lượng là hơn 50000 [3], [5], [6].
2.1.2. Giáo dục có yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc
Năm 2001, Trung Quốc cho phép thành lập các tổ
chức giáo dục theo hình thức liên kết với các tổ chức
nước ngoài trên lãnh thổ nước này; trong đó, các đối tác
nước ngoài được nắm giữ phần lớn cổ phần. Năm 2005,
Trung Quốc đã có hơn 900 chương trình cử nhân liên kết
và gần 300 chương trình sau đại học được Bộ GD-ĐT
Trung Quốc công nhận [2], [7], [8].

332

Email: nguyenhaodh252@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 332-336

Theo quy định về luật hợp tác quốc tế (Sino-foreign)
trong hoạt động trường học, khuyến khích các cơ sở giáo
dục nước ngoài và Trung Quốc hợp tác trong tổ chức
hoạt động, thiết lập các loại hình cơ sở đào tạo đa dạng
ngoại trừ các cơ sở giáo dục thuộc giáo dục bắt buộc và
giáo dục đặc thù như quân đội, cảnh sát, chính trị và tôn
giáo. Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép thành
lập các cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài để tuyển
học sinh bản địa (quy định không đề cập đến các cơ sở
giáo dục tuyển sinh học sinh là người nước ngoài, tuy
nhiên trên thực tế, nhiều trường quốc tế tuyển học sinh là
người nước ngoài thuộc các tổ chức 100% vốn nước
ngoài). Điều này được đề cập trong hướng dẫn đầu tư
nước ngoài (2007), nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư
vào các cơ sở giáo dục đại học và các trường giáo dục
phổ thông theo hình thức liên kết (sino-foreign) hoặc
cộng tác nhưng không được phép đầu tư vào giáo dục bắt
buộc hoặc lĩnh vực giáo dục đặc thù kể trên [2], [9].
Trẻ em người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc
có thể vào học các trường quốc tế theo chương trình
tương tự như tại đất nước của họ. Phần lớn các trường
quốc tế tại Trung Quốc đều có chương trình từ mầm non
đến lớp 12. Các trường này chủ yếu tập trung tại các
thành phố lớn như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và
Quảng Châu.
Các trường quốc tế tại Trung Quốc mong muốn gia
tăng về quy mô và số lượng. Một số trường đưa ra khóa
học A level GCE của Anh dành cho học sinh bản địa
muốn đạt chứng chỉ A level trước khi đi du học. Đây là
thị trường đầy tiềm năng cho các trường quốc tế mở rộng
dịch vụ của họ.
2.2. Chương trình giáo dục đại học có yếu tố nước
ngoài tại Trung Quốc
2.2.1. Vài nét về quá trình phát triển của giáo dục đại
học và chương trình giáo dục đại học có yếu tố nước
ngoài tại Trung Quốc
Trong lịch sử, mô hình giáo dục đại học tư bản chủ nghĩa
và xã hội chủ nghĩa đều ảnh hưởng đến giáo dục đại học
Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mối quan hệ chính trị với liên
bang Xô Viết, sau năm 1949, giáo dục đại học Trung Quốc
bị ảnh hưởng nặng nề bởi mô hình xã hội chủ nghĩa, nhấn
mạnh sự tập trung hóa và tiêu chuẩn hóa. Theo đó, sự cung
cấp và quản lí giáo dục đại học thuộc sự kiểm soát của nhà
nước và kế hoạch 5 năm 1953-1957, kế hoạch giảng dạy, đề
cương học tập, học liệu và sách giáo khoa thống nhất toàn
quốc được công bố cho mọi chuyên ngành và ngành học. Tỉ
lệ đăng kí học khá thấp và sau khi tốt nghiệp, sinh viên được
chính quyền phân bổ công việc theo quy hoạch nhân lực. Mặc
dù đã có sự phân cấp trong cuộc Đại nhảy vọt (1958-1962)
và Cách mạng văn hóa (1966-1976) nhưng tập trung hóa vẫn
duy trì trong giáo dục đại học đến cuối thập niên 70.

Từ khi thực hiện cải cách kinh tế và chính sách mở
cửa năm 1978, sự thay đổi lớn về quốc tế hóa giáo dục
đại học Trung Quốc. Hoạt động quốc tế bao gồm sự
chuyển dịch của các cá nhân và quốc tế hóa các chương
trình đại học tại Trung Quốc như: gửi các giảng viên và
học sinh Trung Quốc đi tu nghiệp nước ngoài, sự manh
nha của các sản phẩm giáo dục bằng tiếng Anh trong các
campus (cơ sở chi nhánh của một trường đại học nước
ngoài đầu tư xây dựng nhưng không nằm tại quốc gia
xuất xứ - gọi tắt là cơ sở chi nhánh) Trung Quốc và sự
thích nghi khi coi tiếng Anh như một ngôn ngữ trong
giảng dạy.
Mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và các trường
đại học nước ngoài được chính quyền khuyến khích và
coi đó là cơ sở cho sự chuyển giao kinh nghiệm về nghiên
cứu và giảng dạy. Hợp tác trong các khóa học chuyển
giao đưa ra cơ hội thực sự cho các cơ sở giáo dục Trung
Quốc cải thiện hiểu biết về giáo dục học, hệ thống đảm
bảo chất lượng và phát triển chương trình. Các mối quan
hệ hợp tác nhằm mục tiêu khuyến khích quốc tế hóa giáo
dục đại học và phù hợp với tiến trình Trung Quốc gia
nhập WTO. Ngoài ra, khuyến khích các cơ sở giáo dục
tư có thể đóng góp vào mục tiêu mở rộng giáo dục đại
học của nhà nước nhưng không tạo ra gánh nặng đối với
ngân sách công.
Sự mở cửa nền giáo dục đại học Trung Quốc bắt đầu
từ năm 2003, khi chính phủ Trung Quốc cho phép thành
lập campus đại học nước ngoài tại Trung Quốc có mối
quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục Trung Quốc. Quy
định của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đối với hợp tác
Trung Quốc - nước ngoài về vận hành trường học có hiệu
lực từ tháng 9/2003. Quy định này cho thấy mong muốn
của chính phủ Trung Quốc học hỏi từ phương pháp dạy
và học của các trường đại học nước ngoài và tạo điều
kiện hợp tác với các nhà nghiên cứu quốc tế. Cũng vào
năm này, số lượng các trường đại học liên kết với quốc
tế của Trung Quốc tăng mạnh so với những năm trước,
lên đến 657 trường. Đại học Nottingham Ningbo thành
lập 2004 và Đại học Liverpool Jiaotong Xi’an thành lập
năm 2006 là minh chứng rõ ràng nhất về hợp tác quốc tế
trong giáo dục đại học.
Vào năm 2013, Trung Quốc có hơn 33 quốc gia đối
tác; trong đó, Anh, Mĩ, và Úc chiếm tỉ trọng chủ yếu. Sự
quốc tế hóa diễn ra theo 2 chiều hướng: thông qua thành
lập chương trình học hoặc thành lập các cơ sở giáo dục.
Các chương trình liên kết phần lớn thuộc các ngành kinh
tế, kinh doanh, kĩ sư và máy tính. Tuy nhiên, chính phủ
Trung Quốc cũng khuyến khích thành lập các chương
trình thuộc ngành nghệ thuật tự do.
Chính phủ Trung Quốc coi “quốc tế hóa giáo dục”
như một phương thức nâng cao nhanh chóng năng lực
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của các trường đại học trong nước thông qua tiếp cận với
hệ thống giáo dục tiên tiến thế giới và đẩy nhanh quá
trình gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc
gia. Thông qua các mối hợp tác và cung cấp chương trình
liên kết, các trường đại học có thể cung cấp giáo dục mà
các trường không thể tự chuyển giao do thiếu nguồn lực,
năng lực và bối cảnh. Tuy nhiên, điều này không có
nghĩa là Trung Quốc chào đón tất cả các trường đại học
muốn đặt mối quan hệ đối tác. Năm 2016, Bộ Giáo dục
Trung Quốc công bố một danh sách 308 chương trình
không được công nhận. Chỉ các đối tác nước ngoài có
chất lượng và bối cảnh tốt được xem xét để được cấp
phép. Bộ giáo dục siết chặt luật pháp để quản lí mảng
quốc tế hóa giáo dục về vấn đề chất lượng.
Hiện nay, Trung Quốc có hơn 1.300 chương trình
hoạt động với hơn 378 chương trình cấp bằng đại học và
sau đại học đang chờ được Bộ Giáo dục phê duyệt. Có 2
loại cơ sở giáo dục hoặc chương trình liên kết có yếu tố
nước ngoài: được phép cấp bằng nước ngoài và được
phép cung cấp các chương trình không cấp bằng nhưng
được cấp diploma (trao cho những người đã hoàn thành
việc học ở cấp III và các chương trình học sau đó) và
chứng chỉ. Các cơ sở giáo dục/chương trình được phép
cấp bằng nước ngoài cần phải được phê duyệt bởi Bộ
Giáo dục, trong khi các cơ sở còn lại được cấp phép bởi
cơ quan quản lí về giáo dục cấp tỉnh.
2.2.2. Chính sách chuyển giao chương trình giáo dục đại
học có yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc, luật pháp quốc gia có ảnh hưởng
quan trọng đến sự phát triển của chuyển giao giáo dục
đại học là Luật Giáo dục (1995). Theo đó, nhà nước
khuyến khích trao đổi hoặc hợp tác về giáo dục với đối
tác nước ngoài trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập,
tự chủ, bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau theo
luật pháp Trung Quốc và không làm tổn hại đến chủ
quyền, an ninh và lợi ích xã hội.
Chính quyền Trung Quốc đã ban hành 2 văn bản
pháp lí liên quan đến hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc
và nước ngoài: Interim Provisions on Chinese-Foreign
Cooperation in Running schools (1995) và the
Regulations on Chinese-Foreign Cooperation in
Running Schools (2003). Văn bản pháp lí này đã tạo ra
một bước ngoặt lớn đối với quốc tế hóa giáo dục đại học
Trung Quốc. Theo đó:
- Các đối tác nước ngoài phải hợp tác với các cơ sở
giáo dục Trung Quốc;
- Mối quan hệ hợp tác không vì mục tiêu lợi nhuận;
- Số thành viên thuộc ban quản lí trường là người
Trung Quốc không dưới 50%;
- Chủ tịch trường hoặc tương đương phải là người
Trung Quốc sinh sống tại Trung Quốc;

- Ngôn ngữ cơ bản trong giảng dạy là tiếng Trung;
- Không được tăng học phí nếu không được chính
quyền thông qua.
Các trường đại học nước ngoài không được cho phép
hoạt động độc lập trước năm 2004. Hiện tại, tất cả các
trường đại học được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục Trung
Quốc được coi là pháp nhân độc lập, có thể tự vận hành
công việc và có quyền tự chủ và độc lập lớn hơn.
Là một phần của quá trình cải cách và mở cửa, Trung
Quốc có sự cải cách rõ rệt trong lĩnh vực giáo dục đại
học. Liên kết trong khu vực khác của nền kinh tế được
sử dụng để các doanh nghiệp Trung Quốc học hỏi các kĩ
năng và năng lực từ các nước phát triển. Sự tiếp cận
tương tự đối với giáo dục đại học, ví dụ như các chính
sách khuyến khích sự hợp tác từ phương Tây và các cơ
sở giáo dục đại học của nước phát triển. Ban đầu, quá
trình học tập từ phương Tây diễn ra theo hình thức gửi
giảng viên và sinh viên ra nước ngoài, sau đó Chính phủ
Trung Quốc cởi mở hơn với sự hiện diện của các nhà
cung cấp nước ngoài và bắt đầu khuyến khích liên kết
Sino-foreign (Luật hợp tác quốc tế của Trung Quốc).
2.3. Nghiên cứu điển hình - Đại học Nottingham
Ningbo, Trung Quốc
Quốc tế hóa tại Đại học Nottingham phụ thuộc vào
các yếu tố: yếu tố đẩy và yếu tố kéo. Yếu tố kéo: sự gia
tăng nhanh chóng nhu cầu về giáo dục đại học, sự mở
cửa của chính phủ đối với giáo dục đại học, mong muốn
của nhà tuyển dụng và tiềm năng về tầm ảnh hưởng của
các thương hiệu lớn. Yếu tố đẩy bao gồm: Mô hình thay
đổi và cạnh tranh cho thấy hoạt động quốc tế đóng vai trò
ngày càng quan trọng trong sự phát triển dài hạn của
trường này. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trường
đại học này là sự thay đổi trong chính sách của chính phủ
tại Trung Quốc và Malaysia đã tạo ra điều kiện cho sự
phát triển campus và văn hóa trong nước.
Tháng 10/2003, một campus được kí kết giữa đại học
Nottingham và WEG (Wanli Education Group). Sau đó,
một hiệp định hợp tác (JVA) được kí kết tại Thượng Hải
năm 2004. Bộ Giáo dục đưa ra chấp thuận chính thức về
sự thành lập của đại học Nottingham Ningbo, Trung
Quốc (UNNC). UNNC là đại học liên kết đầu tiên nhận
được sự công nhận về mặt pháp lí như một campus độc
lập tại Trung Quốc. Mặc dù có hơn 700 trường cao đẳng,
đại học liên doanh với nước ngoài, có chương trình liên
kết nhưng tại thời điểm đó không cơ sở giáo dục nào
được cấp phép hoạt động độc lập.
Campus này cung cấp nền giáo dục theo kiểu Anh về
chương trình, giáo dục học, hệ thống, ngôn ngữ và nguồn
lực nhằm mục đích cho sinh viên trải nghiệm
Nottingham tại Trung Quốc. Là một phần không thể
thiếu của đại học Nottingham, tiêu chuẩn học thuật và
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chất lượng học tập của sinh viên tại UNNC tương đương
với campus tại Anh.
Chi nhánh của Đại học Nottingham tại Trung Quốc:
Đại học Nottingham vận hành tất cả các campus theo
một khung học thuật tương tự nhưng có sự thích nghi
theo yêu cầu địa phương và mong muốn tại 2 campus
quốc tế. Đại học Nottingham chịu trách nhiệm về cơ sở
hạ tầng học thuật (nay là luật chất lượng) trong việc quản
lí tiêu chuẩn học thuật và chất lượng học thuật. Tiêu
chuẩn học thuật và chất lượng các chương trình tại
UNNC được xác định bởi đại học Nottingham. Các bộ
môn là một phần của các khoa tại Anh và có cấu trúc báo
cáo kép cho trưởng khoa/viện trưởng tại Anh và hiệu
trưởng hoặc trưởng khoa của UNNC. UNNC có đại diện
của ủy ban về chất lượng và tiêu chuẩn (QSC) và hội
đồng dạy và học của đại học Nottingham. Ủy ban giáo
dục hợp tác quốc tế (TNEC) do phó hiệu trưởng phụ
trách về quốc tế hóa thành lập và chịu trách nhiệm báo
cáo với hội đồng dạy và học. Hội đồng này giám sát sự
hợp tác quốc tế của trường đại học và sự quản lí về chất
lượng và tiêu chuẩn tại hai campus quốc tế.
Sách hướng dẫn chất lượng của trường đại học
Nottingham mô tả nguyên tắc vận hành của hệ thống đảm
bảo chất lượng giữa các cơ sở khác nhau bao gồm: ứng
dụng tiêu chuẩn đầu vào so sánh, hoạt động của hệ thống
đánh giá hợp lí, phân loại văn bằng, thủ tục khiếu nại,
đánh giá module và giảng dạy, sự hoạt động của quá trình
xem xét lại.
Tại tất cả các campus, trách nhiệm chính trong thực
hiện các thủ tục được quy định trong hướng dẫn chất
lượng thuộc người đứng đầu của khoa, viện dưới sự đánh
giá của các ủy ban và ban giám đốc. Các khoa, viện có
thể quyết định mức độ tự chủ về nhân sự tại các campus
quốc tế, theo các chính sách và thủ tục của hướng dẫn về
chất lượng. Quản lí cấp cao tại các campus quốc tế được
khuyến khích để nghe tư vấn liên quan đến việc đảm bảo
chất lượng tại cấp độ khoa, viện nhằm đảm bảo tính thích
ứng với bối cảnh thực tế tại địa phương.
Các chương trình và các khóa học mới được phát
triển với các viện, khoa theo các thủ tục tiêu chuẩn tại
hướng dẫn chất lượng của trường.
Khi một chương trình cấp bằng mới được đề xuất để
chuyển giao tại các campus quốc tế, quá trình đề xuất phụ
thuộc vào tính mới của chương trình. Nếu chương trình này
được phát triển từ 1 chương trình có sẵn thì nó phải có các
module bắt buộc và thời gian tương tự (ngoại trừ năm dự bị)
và có đầu ra giống nhau (mặc dù tên, module tự chọn, cách
thức chuyển giao và đánh giá có thể khác nhau).
Chi tiết cụ thể các khía cạnh tổ chức được đàm phán
giữa khoa/viện và quản lí các campus quốc tế. Nguyên tắc
quản lí dựa trên tính cân bằng: một chương trình có nội

dung và kết quả đầu ra tương tự. Nhân sự tại các địa điểm
khác nhau có thể linh hoạt về học liệu cho phù hợp, đưa ra
kinh nghiệm bản thân và phù hợp với môi trường nơi họ
làm việc. Ngoại trừ năm dự bị, kết quả đầu ra và tiêu chuẩn
đánh giả của chương trình UNNC tương tự với các chương
trình tại campus Anh. Tuy nhiên, sự chuyển giao giảng dạy
và đánh giá có thể khác nhau giữa các campus phản ánh
thực tế rằng campus tại Trung Quốc giảng dạy qua ngôn
ngữ thứ 2 thậm chí thứ 3 của sinh viên. Nội dung có thể rõ
ràng hơn và đánh giá đặt nặng hơn về học thực hành. Tuy
nhiên, sự thay đổi của bất kì module nào phải được phía
Anh thông qua, nhằm đảm bảo sự tương đương về nội
dung chương trình. Các kì thi được kiểm duyệt nội bộ tại
trường UNNC và được đại học Nottingham thông qua.
Các chương trình bao gồm các chương trình được
chuyển giao tại các campus quốc tế được giám sát hàng
năm. Quá trình giám sát bao gồm sự xem xét các báo cáo
của các giám thị bên ngoài và phản hồi của sinh viên về
các trải nghiệm trong học tập cùng với dữ liệu về tuyển
sinh, hồ sơ sinh viên, và sự tiến bộ và tỉ lệ tốt nghiệp. Kế
hoạch 5 năm chuyển giao tại các campus quốc tế được
xem xét như là một phần của quá trình xem xét khoa/viện
thay thế cho kiểm định chất lượng đại học trước đây.
UNNC đưa ra các văn bằng do đại học Nottingham
cấp. Các văn bằng này tương đương về chất lượng và tiêu
chuẩn với các văn bằng được cấp tại Anh. Vấn đề đảm
bảo chất lượng thuộc trách nhiệm của trường đại học
Nottingham và chuyển giao và cấp bằng thuộc thẩm
quyền của hội đồng trường và luật pháp Anh. Khóa cao
học đầu tiên tốt nghiệp năm 2006 và văn bằng cử nhân
được cấp năm 2008.
Sự khác nhau trong cơ cấu giáo dục đại học giữa 2
quốc gia tạo ra một số thách thức. Đại học Nottingham
Ningbo vận hành như một trường đại học tại Trung Quốc
trong bối cảnh được quản lí theo luật pháp và chính sách
tại nước bản địa và là một phần của campus Anh cấp
bằng theo quy định của Anh quốc. Ở mức độ cơ bản, hệ
thống Trung Quốc bao gồm 12 năm học phổ thông và 4
năm đại học trong khi hệ thống Anh gồm 13 năm phổ
thông và 3 năm đại học. Do đó, UNNC đào tạo 4 năm
với năm nền tảng (năm 0) là cầu nối giữa hệ thống giáo
dục Anh và Trung Quốc. Năm nền tảng tập trung vào
tiếng Anh học thuật (EAP), các kĩ năng nghiên cứu và
các nội dung cụ thể. Năm thứ 2 tương đương với năm
nhất tại campus Anh. Các khóa học và module tương tự
về nội dung và kết quả đầu ra nhưng không hoàn toàn
giống nhau. Cùng nội dung cốt lõi và kết quả đầu ra
nhưng một số khía cạnh được địa phương hóa. Ví dụ,
trong trường hợp giảng dạy kinh doanh và quản lí, các tài
liệu bài tập tình huống và ví dụ minh họa có thể được lấy
theo bối cảnh địa phương.
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2.4. Bài học cho Việt Nam
Những năm gần đây, chương trình đào tạo có yếu tố
nước ngoài phát triển nhanh và mạnh ở Việt Nam. Theo
thống kê của Cục Đào tạo nước ngoài, Bộ GD-ĐT, đến
ngày 31/12/2017, có tất cả 340 chương trình hợp tác liên
kết đào tạo với nước ngoài và liên kết đào tạo giữa 85 cơ
sở giáo dục Việt Nam với 258 cơ sở giáo dục đại học
nước ngoài thuộc 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số
sinh viên đã tuyển được là 86.000 trong đó có khoảng
48.000 người đã tốt nghiệp và 38.000 đang theo học.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 86/2018/NĐCP ngày 6/6/2018 thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP
ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước
ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định mới này có
nhiều thủ tục thông thoáng hơn, thu hút vốn đầu tư nước
ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tuy đã đạt được nhiều
thành tựu trong phát triển chương trình đào tạo có yếu tố
nước ngoài nhưng các dự án nước ngoài đầu tư vào nước
ta chưa nhiều, đồng thời vẫn còn tồn tại một số bất cập
trong quản lí các chương trình đào tạo nước ngoài. Với
bối cảnh đó, chúng ta có thể học hỏi một số kinh nghiệm
của Trung Quốc để áp dụng một cách linh hoạt, cụ thể là:
- Khuyến khích các tổ chức nước ngoài đầu tư vào
giáo dục nhưng cũng cần có cơ chế kiểm tra, giám sát
chặt chẽ;
- Quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham
gia hợp tác;
- Khuyến khích mở một số ngành trọng điểm trong
chương trình có yếu tố nước ngoài nhưng cũng mở rộng
ra những ngành khác;
- Có lộ trình về đo lường và đánh giá chất lượng các
chương trình có yếu tố nước ngoài một cách chặt chẽ;
- Triển khai giáo dục xuyên quốc gia, đẩy mạnh hợp
tác với quốc tế;
- Tăng cường kiểm tra các hoạt động thực tiễn của
các cơ sở giáo dục đào tạo có yếu tố nước ngoài;
- Kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng loạn bằng cấp;
- Quản lí việc tăng học phí chặt chẽ, phải thông qua
các cơ quan quản lí có thẩm quyền.
3. Kết luận
Như vậy, có thể thấy rằng, những năm gần đây, giáo
dục có yếu tố nước ngoài phát triển mạnh tại Trung
Quốc. Một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình này là
chính sách và công tác quản lí chương trình giáo dục có
yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc. Vừa mở cửa để đón
nhận đầu tư từ nước ngoài nhưng cũng có sự kiểm duyệt
chặt chẽ với chương trình từ khâu lập kế hoạch, xây
dựng, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát chương
trình để đạt được hiệu quả cao nhất. Điều đó góp phần
quyết định trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của
các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại các cơ

sở giáo dục đại học nói riêng, chương trình giáo dục đại
học nói chung. Đây cũng là một trong những khâu quan
trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, góp phần
đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, thích ứng với
sự phát triển của nền công nghiệp 4.0 của quốc gia này.
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