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Abstract: Autonomy of universities is one of the necessary conditions to implement advanced
university management methods to improve and enhance the quality of training. In which,
autonomy in opening training major codes, training programs is one of the key factors. Within the
scope of the article, we deeply analyze the autonomy mechanism for public universities on the
status of opening new programs at higher education institutions; advantages and shortcomings in
implementing open training major and specialized codes for autonomous public units. On that
basis, we propose solutions to maximize the effectiveness of policies and autonomy in universities.
Keywords: Autonomy mechanism, public universities, training programs, training major codes.
1. Mở đầu
Xu thế tự chủ các trường đại học là tất yếu và là một
trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các phương
thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao
chất lượng đào tạo. Trong đó, tự chủ mở mã ngành,
chương trình đào tạo (CTĐT) là một trong những yếu tố
then chốt. Với cơ sở pháp lí mới về mở mới chương trình,
mã ngành đào tạo, các cơ sở giáo dục có thể chủ động
trong đào tạo, dừng, thay đổi, mở mới chương trình nhằm
đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy luật thị trường. Tuy
nhiên, việc tự chủ trong mở mới cũng dẫn tới một số hệ
lụy không đáng có, như mở mới ồ ạt trong khi không đảm
bảo các yêu cầu, quy trình về cơ sở vật chất, cũng như
tạo nguồn cung nhân lực dư thừa cung cấp ra thị trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở pháp lí về mở mới chương trình đào tạo, mã
ngành đào tạo tại các trường đại học trước và sau tự chủ
Trước năm 2014, Bộ GD-ĐT luôn có xu hướng giữ
quyền kiểm soát việc mở CTĐT/mã ngành đào tạo đối
với tất cả các trường đại học. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình
độ cao đẳng khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện theo
quy định của Luật Giáo dục đại học và các thông tư
hướng dẫn [1], [2]. Bên cạnh đó, Luật Giáo dục đại học
cũng chỉ cho phép hai đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội,
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và các trường đạt
chuẩn quốc gia được tự chủ trong mở ngành [3]. Đối với
các cơ sở giáo dục còn lại, khi có nhu cầu mở ngành đào
tạo mới, cần xây dựng chương trình ngành muốn mở, lập
hồ sở mở ngành để hội đồng khoa học nhà trường thông
qua. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cần kiểm tra điều kiện thực tế
về cơ sở vật chất, giảng viên và được tiến hành thẩm định
bởi hội đồng chuyên môn. Một trong những yêu cầu khi
mở ngành đào tạo trình độ đại học phải có tối thiểu 5
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giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1
giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học đúng
ngành với ngành đăng kí mở ngành đào tạo trình độ đại
học.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự kiểm soát của Bộ là
nhằm đảm bảo sự cân đối ngành nghề, ngay từ khâu đào
tạo, do nhiều ngành đã rơi vào trạng thái bão hòa, dư thừa
nguồn lực đào tạo so với nhu cầu của xã hội. Do đó, Bộ
GD-ĐT cần đóng vai trò chỉ đạo, rà soát toàn bộ hệ
thống, cảnh báo những ngành nào cần khuyến khích, tạo
điều kiện để mở và những ngành nào không khuyến
khích mở nữa.
Tuy nhiên, đến năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị
quyết số 77/NQ-CP về việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động đối với các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập
giai đoạn 2014-2017 [4]. Theo đó, các cơ sở GDĐH công
lập được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện
về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
bao gồm cả việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo dựa trên
nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xác
định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh theo quy định.
Trong năm 2018, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học [3], nhằm khắc phục một
số hạn chế, bất cập trước đây, là nút thắt cần phải giải quyết để
thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH; bao gồm cả việc tự
chủ mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo tại các cơ sở GDĐH.
Theo đó, tất cả các cơ sở GDĐH không phân biệt công lập, dân
lập, nếu đạt điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định của
luật và đảm bảo kiểm định chất lượng về đội ngũ giảng viên, cán
bộ khoa học, cơ sở vật chất và CTĐT thì đều được tự chủ mở mã
ngành đào tạo; trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đào tạo
giáo viên và quốc phòng, an ninh.
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Thực tế cho thấy, thông qua việc khung hành lang
pháp lí được ban hành và sửa đổi theo thời gian, việc tự
chủ trong thực hiện mở ngành và chuyên ngành đào tạo
đối với các cơ sở GDĐH là một vấn đề mang tính bức thiết

kết quốc tế) được triển khai thực hiện mở ở nhiều cấp học
(đại học, sau đại học) tùy theo năng lực và định hướng phát
triển của từng trường, phản ảnh một gam màu tươi sáng
trong bức tranh tổng thể GDĐH ở nước ta.

Hình 1. Tình hình mở ngành đào tạo và phát triển chương trình mới của một số trường sau tự chủ

nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện
GDĐH theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, huy động
mọi nguồn lực nhằm tập trung phát triển GDĐH, đổi mới
phương thức quản lí nhà nước, quản trị đại học, và quản lí
đào tạo; tiệm cận tiến dần đến các chuẩn quốc tế để phát
triển GDĐH nước nhà theo hướng chuẩn hóa, hiện đại
hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa; đồng thời tạo điều kiện cho
các cơ sở GDĐH tự chủ cạnh tranh bình đẳng, phát huy
nội lực, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao chất lượng GDĐH
[5], [6], [7], [8], [9]. Từ đó, đào tạo nguồn nhân lực có trình
độ cao, đủ điều kiện phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH,
bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
2.2. Thực trạng mở mới chương trình tại các cơ sở giáo
dục đào tạo đại học
Dựa theo báo cáo và số liệu thống kê của các cơ sở
giáo dục, kể từ khi bắt đầu chuyển đổi sang hình thức tự
chủ, số ngành cũng như CTĐT mới (gồm cả chương trình
chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình liên
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Tuy nhiên, đối với một số trường tự chủ sau khi thực
hiện việc mở ngành mới đã chủ động dừng đào tạo một số
ngành không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động,
đồng thời mở thêm các ngành đào tạo khác nhằm đáp ứng
nhu cầu của xã hội hiện nay. Theo điều tra nghiên cứu, hầu
hết các trường mở nhiều ngành mới là các trường đã có
thời gian tự chủ trên 1 năm. Một số cơ sở GDĐH mở nhiều
ngành/ chương trình liên kết đào tạo phải kể đến như là:
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sau khi tự chủ
mở thêm 39 ngành mới (bao gồm các chương trình tiên
tiến, chất lượng cao), Trường Đại học Công nghiệp TP.
Hồ Chí Minh, trong các năm vừa qua có thêm mới 25
chương trình/ngành đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp
thực phẩm TP. Hồ Chí Minh bổ sung thêm 16 chương
trình/ngành đào tạo; Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào
tạo thêm 13 chương trình/ ngành đào tạo mới và Trường
Đại học Ngoại thương mở mới 11 ngành/CTĐT trong đó
có 5 chương trình hợp tác quốc tế. Việc mở mới các ngành/
CTĐT ở các trường được xem như là cách thức để nhà
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trường thu hút tuyển sinh cũng như đáp ứng nhu cầu xã
hội trong quá trình đào tạo.
Bên cạnh đó, các hình thức đào tạo tiên tiến, đào tạo
chất lượng cao, đào tạo liên kết quốc tế cũng được các
trường quan tâm và đẩy mạnh thực hiện, ví dụ Trường
Đại học Tôn Đức Thắng mở mới 8 chương trình liên kết
quốc tế và Trường Đại học Ngoại thương đào tạo 5
chương trình liên kết. Đánh giá chung cho thấy, các
trường đại học tổ chức thí điểm việc tự chủ đã chủ động
và có thế mạnh trong việc triển khai thực hiện các CTĐT
liên kết nước ngoài. Các báo cáo tổng hợp cho thấy tỉ lệ
chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài của các
trường đai học tự chủ trong tổng số các CTĐT liên kết
quốc tế được Bộ GD-ĐT phê duyệt hàng năm tăng từ
50% năm 2014 lên đến 56% trong năm 2016, và tỉ lệ
trung bình trong giai đoạn từ 2014-2016 là 55%.

Bên cạnh việc mở thêm các ngành đào tạo mới cũng
như phát triển các chương trình liên kết đào tạo ở trong
và ngoài nước, các trường cũng tích cực chủ động thay
đổi, nâng cao nội dung CTĐT cũng như cập nhật các
phương pháp giảng dạy tiên tiến, để từ đó dần tiếp cận
với chuẩn đào tạo và CTĐT quốc tế. Ngoài ra, các trường
cũng tập trung tăng cường công tác đảm bảo chất lượng
và chú ý đến việc thực hiện hoặc đăng kí kiểm định chất
lượng giáo dục. Một số trường đã tiến hành kiểm định
chất lượng giáo dục và CTĐT bởi các tổ chức quốc tế uy
tín, điển hình như Trường Đại học FPT đăng kí tổ chức
kiểm định và đánh giá giáo dục bởi tổ chức Quacquarelli
Symonds (QS) - Vương quốc Anh.
Dựa trên đánh giá của các chuyên gia giáo dục, điểm
mạnh lớn nhất liên quan tới việc tự chủ đào tạo chính là
cho phép các nhà truờng chủ động mở ngành và CTĐT
phù hợp với nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, các trường vì

Hình 2. Các chương trình liên kết nước ngoài được Bộ GD-ĐT phê duyệt giai đoạn 2014-2016.
Nguồn: Báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP
về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 [1]

Hình 3. Đánh giá về mở ngành và phát triển CTĐT mới
Nguồn: Báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế
hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 [1]
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muốn dần khẳng định được uy tín nên thường tập trung
vào việc mở các ngành và CTĐT mà trường có khả năng
đào tạo tốt nhất cũng như đáp ứng được hiệu quả nhu cầu
xã hội về thị trường lao động ngành nghề, lĩnh vực trong
tương lai.
2.3. Ưu điểm trong thực hiện mở ngành và chuyên
ngành đào tạo đối với các đơn vị công tự chủ
Tự chủ trong việc thực hiện mở ngành đào tạo hay
chuyên ngành đào tạo là một trong những nội dung nổi
bật của hoạt đông tự chủ. Đối với các trường đại học thực
hiện tự chủ, các thủ tục hành chính được giảm bớt, thời
gian mở mã ngành nhanh chóng, đảm bảo bắt kịp với nhu
cầu của thị trường, giúp các trường chủ động trong đào
tạo, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho xã hội.
Việc tự chủ trong mở CTĐT, ngành đào tạo mang tới
một số lợi ích cụ thể như sau:
2.3.1. Tăng trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục
đào tạo
Một trong những nội dung được lưu tâm trong đề án
tự chủ đại học đó là tiêu chí quy định về quy mô sinh viên
chính quy tối đa của cơ sở GDĐH sẽ được bãi bỏ, thay
vào đó, các trường sẽ tiến hành tự chủ và chịu trách
nhiệm giải trình trong việc xác định và thực hiện chỉ tiêu
tuyển sinh hằng năm. Đây là xem như là một điểm mới
rất “mở” nhằm tạo điều kiện chủ động tối đa cho các nhà
trường trong việc hoạch định, phát triển kế hoạch đào tạo.
Tuy nhiên, đi cùng với việc “mở” trong xác định chỉ tiêu
cũng sẽ gắn liền với công tác kiểm định chất lượng trong
từng nhà trường. Các nhà trường cần phải đảm bảo điều
kiện, các tiêu chí theo các quy định của pháp luật, đồng
thời khi thông báo mở ngành và tiến hành tuyển sinh phải
công bố công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm giải
trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.
Cần nhìn nhận rằng, mấu chốt của vấn đề tự chủ đại
học đó là sự công khai, minh bạch thông tin gắn liền với
trách nhiệm giải trình. Khi thông tin được minh bạch,
trách nhiệm giải trình cũng sẽ được thực hiện một cách
dễ dàng và hiệu quả hơn. Thông qua thực tế việc triển
khai thí điểm tự chủ của một số trường đại học có thể
thấy cả hai nội dung nêu trên đều chưa được bảo đảm.
Việc các thông tin được công bố minh bạch còn góp phần
giúp điều chỉnh các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo
đảm bảo vừa phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam,
đồng thời tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó, theo Hiệp hội các trường đại học châu
Âu (EUA), việc mở ngành đào tạo nằm trong lĩnh vực tự
chủ học thuật là một trong bốn lĩnh vực tự chủ trong
trường đại học. Khi các trường đại học được giao thí
điểm tự chủ cần có nhận thức đầy đủ về vấn đề tự chủ đại
học, đồng thời có những giải pháp quyết liệt trong việc
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chuẩn bị các điều kiện để thực hiện, bảo đảm năng lực
giải trình, quản trị… Các trường đại học cần nêu cao
trách nhiệm để từ đó xác định rõ thực hiện tự chủ nhằm
cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo.
2.3.2. Rút gọn quy trình, thủ tục mở mã ngành, chương
trình đào tạo
Một trong những ưu điểm của việc giao cho các cơ
sở GDĐH được tự chủ trong việc thực hiện mở ngành và
chuyên ngành đào tạo đó là giảm bớt các quy trình, thủ
tục đã không còn phù hợp trông bối cảnh tình hình xã hội
hiện nay. Trước khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học năm 2018 được ra đời [3], khi
các trường đủ điều kiện mở ngành/chuyên ngành đào tạo
mới cần phải chuẩn bị khối lượng hồ sơ lớn để trình Bộ
GD-ĐT cùng các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy
nhiên, thực trạng đó làm bộc lộ ra việc một số quy định
chưa rõ ràng và có phần chồng chéo làm hạn chế sự phát
triển đào tạo của các trường, dẫn đến việc đào tạo của các
cơ sở giáo dục không bắt kịp theo xu thế của xã hội. Do
đó, sau khi hệ thống luật pháp, các văn bản pháp lí quy
định về tự chủ đại học trong đó có có việc tự chủ mở mới
các ngành/chuyên ngành đào tạo được hoàn thiện và
đồng bộ giúp cho quy trình, thủ tục xin mở mới các
ngành/chuyên ngành đào tạo được tinh giản một cách
hiệu quả, nhằm thúc đẩy sự phát triển đào tạo của các
trường đại học.
2.3.3. Đẩy mạnh các chương trình liên kết, hợp tác
quốc tế
Thông qua tự chủ trong việc mở các ngành/chuyên
ngành đào tạo cũng mở ra cơ hội mới cho các trường đại
học trong nước dần tiếp cận với các chương trình giáo
dục tiên tiến của nước ngoài, từ đó đẩy mạnh trao đổi,
giao lưu, phát triển các CTĐT liên kết hoặc hợp tác quốc
tế. Thực tế cho thấy, các CTĐT liên kết quốc tế của các
trường đại học không chỉ cung cấp những ngành học mới
để phục vụ cho sự phát triển của đất nước mà còn tác
động rất lớn đến nền GDĐH trong nước. Cụ thể, chương
trình học, giảng dạy của các trường đại học đã từng bước
hiện đại hóa, cập nhật các chương trình giảng dạy tiên
tiến của nước ngoài. Ngoài ra, các chương trình liên kết
đào tạo với quốc tế còn giúp tạo nên một mạng lưới kết
nối các giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học trong và
ngoài nước; từ đó tạo nên các cơ hội giao lưu, trao đổi
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong các nhà
trường. Một khía cạnh khác cần phải nhắc đến đó là việc
tự chủ mở ngành/ chuyên ngành đào tạo của các trường
đại học dẫn đến sự phát triển của các CTĐT liên kết quốc
tế mang lại nhiều cơ hội cho người học không chỉ tiết
kiệm được thời gian hay chi phí học tập ở nước ngoài mà
còn được tiếp cận với các chương trình học tiến bộ để hội
nhập quốc tế. Ví dụ, để đảm bảo chi phí học tập tại một
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số nước như Pháp, Hoa Kì,… mỗi sinh viên cần chi phí
từ 20.000-30.000 USD mỗi năm, tuy nhiên nếu lựa chọn
học tại Việt Nam chỉ khoảng từ 5.000-10.000 USD cho
cả khóa học kéo dài hai năm. Những lợi thế của các
chương trình liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế thông qua
việc cho phép các trường đại học tự chủ mở ngành/
chuyên ngành đào tạo giúp thay đổi bức tranh về ngành
giáo dục Việt Nam, làm cho quá trình hội nhập quốc tế
của giáo dục Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
2.3.4. Thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy tiên tiến
Như đã đề cập ở trên, việc tự chủ của các trường đại
học cho phép liên kết đào tạo giúp nâng cao phương pháp
giảng dạy đồng thời đó là một xu thế tất yếu của giáo dục
hiện đại. Không chỉ với việc liên kết với các tổ chức giáo
dục nước ngoài mà hiện nay, các trường đại học trong
nước cũng bắt đầu chủ động thúc đẩy hợp tác toàn diện,
nhằm phát huy sức mạnh liên kết trong hệ thống đại học
nhằm chia sẻ nguồn lực, phát huy những lợi thế sẵn có
để cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy.
Một ví dụ tiêu biểu đó là các đơn vị thành viên của Đại
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh gồm Trường Đại học
Quốc tế (HCMIU), Trường Đại học Công nghệ thông tin
(CNTT) đã thỏa thuận hợp tác xây dựng các CTĐT mới
với mục đích tối ưu nguồn lực của các bên và mục tiêu
cốt lõi đó là tăng cường sức mạnh hệ thống của Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, Trường Đại học
CNTT có thế mạnh về đào tạo nhân lực ngành công nghệ
thông tin có trình độ cao, trong khi đó HCMIU lại được
trang bị một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, cùng kinh
nghiệm xây dựng các chương trình giảng dạy bằng
tiếng Anh qua nhiều năm. Từ đó, hai trường sẽ cùng
nhau phối hợp xây dựng, đào tạo bậc cử nhân của
chương trình khoa học dữ liệu. Thông qua đó, các nội
dung, chương trình, phương pháp giảng dạy được bổ
sung và nâng cấp nhằm mang đến chất lượng đào tạo
tốt nhất cho người học.
2.3.5. Đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội
Việc cho phép các trường đại học được tự chủ trong
việc mở ngành/chuyên ngành cũng giúp cho quá trình
đào tạo của các trường bám sát hơn với thực tế nhu cầu
của xã hội về nguồn nhân lực đối với từng lĩnh vực. Ngày
nay, thị trường lao động luôn luôn có sự biến động, ngày
càng có thêm nhiều ngành nghề mới được ra đời đòi hỏi
công tác về dự báo nhu cầu việc làm của xã hội còn cần
được đưa ra một cách chính xác về nhu cầu nhân lực. Các
trường đại học dựa trên các khảo sát nghiên cứu khi được
phép tự chủ mở các ngành/chuyên ngành đào tạo sẽ đáp
ứng kịp thời các nhu cầu về lao động của xã hội trong
từng giai đoạn thời kì khác nhau.
2.4. Một số tồn tại trong thực hiện mở ngành và chuyên
ngành đào tạo đối với các đơn vị công lập tự chủ
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Bên cạnh nhũng ưu điểm nổi bật trong việc cho phép
các trường tự chủ với vấn đề mở các ngành/chuyên
ngành đào tạo mới, thì cũng nảy sinh một số tồn tại cần
được khắc phục trong tương lai, điển hình như sau:
2.4.1. Ngành mở nhiều
Sự gia tăng về số lượng ngành đào tạo đôi khi lại chưa
được nghiên cứu kĩ lưỡng, cơ cấu đào tạo của một số
trường đại học chưa thực sự căn cứ vào nhu cầu thực tiễn,
nên chưa phù hợp với nhu cầu cơ cấu lao động. Việc mở
rộng quy mô các trường và ngành/chuyên ngành đào tạo
đôi khi lại xuất phát từ mục đích thương mại hóa giáo
dục hay từ sự yếu kém trong quản lí, tự chủ về tài chính.
Cơ chế tự chủ trong tài chính khiến việc mở rộng về quy
mô đào tạo nhiều khi chỉ nhằm có thêm nguồn tài chính
đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục. Bởi khi tăng
số lượng ngành đào tạo đồng nghĩa với việc tăng số
lượng giảng viên, sinh viên mà ít chú ý tới nhu cầu thực
tế đòi hỏi của xã hội, cũng như thị trường lao động. Hệ
quả tất yếu là một bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp
không chỉ gặp khó khăn khi tìm việc làm phù hợp với
ngành nghề được đào tạo, mà còn khó tìm việc làm khác,
dẫn đến sự lãng phí nguồn nhân lực cho phát triển xã hội.
2.4.2. Một số ngành có tuổi thọ ngắn, không phù hợp với
thị trường
Thực tế diễn ra trong xã hội cho thấy, một số ngành
nghề hiện nay chỉ thu hút được nhân lực lao động ở một
giai đoạn, thời điểm nhất định và sau đó thoái trào. Vì
vậy, khi các trường đại học được quyền tự chủ mở
ngành/chuyên ngành đào tạo mới cần xem xét đến tương
lai phát triển của ngành nghề đó, từ đó đặt ra mục tiêu
đào tạo ổn định, lâu dài, cung cấp cho xã hội nguồn nhân
lực có chất lượng cao, đảm bảo sự phát triển bền vững
của xã hội.
2.4.3. Cơ sở đào tạo không đáp ứng được nhu cầu cơ sở
vật chất
Một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay đó là,
một số cơ sở giáo dục khi mở các ngành/ chuyên ngành
đào tạo mới không đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật
chất để tiến hành đào tạo. Tình trạng trên xuất phát từ
việc cho phép, kiểm định các điều kiện để mở mới các
ngành/chuyên ngành tại một số trường đại học có phần
buông lỏng, chưa được chặt chẽ. Điều này dẫn đến chất
lượng giảng dạy không được đảm bảo, ảnh hưởng lớn tới
trình độ, kĩ năng nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
2.4.4. Cơ sở đào tạo không đảm bảo được chỉ tiêu đầu ra
Bên cạnh những thiếu sót được nêu ở trên, việc tự chủ
mở mới các ngành/chuyên ngành đào tạo còn tồn tại việc
một số trường đại học chưa đảm bảo được các yêu cầu,
chỉ tiêu đầu ra. Một số trường mới chỉ tập trung mở rộng
quy mô đào tạo chứ chưa chú ý đến việc nâng cao chất

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 459 (Kì 1 - 8/2019), tr 16-21

lượng giảng dạy, dẫn đến chuẩn đầu ra của một số trường
chưa đủ điều kiện để đáp ứng được nhu cầu bức thiết về
nguồn lao động của xã hội trong bối cảnh hiện nay.
3. Kết luận và một số khuyến nghị
Dựa trên những phân tích và đánh giá về những mặt
thuận lợi cũng như hạn chế của việc tự chủ mở ngành/
chuyên ngành đào tạo tại các cơ sở GDĐH, đòi hỏi cần
có những giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của
chủ trương, mô hình tự chủ trong các trường đại học.
Để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các
trường đại học, cần thực hiện một số các giải pháp vĩ mô
như: sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về trao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại
học, cao đẳng, các Bộ chủ quản hoặc UBND các cấp cần
có các thông tư hướng dẫn rõ ràng, khả thi, chuẩn xác,
đúng đối tượng. Ngoài ra, Quốc hội cần tiếp tục nghiên
cứu để sửa đổi, bổ sung nội dung của Luật Giáo dục đại
học nhằm thể hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà
nước về GDĐH Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc
tế. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các văn bản pháp quy hiện
hành có liên quan đến quản lí hoạt động của các trường
đại học và ban hành quy định về chi trả cải biên, nội dung
quản lí công tác đào tạo, tài chính, nhân sự... trong các
trường đại học; đồng thời xây dựng tiêu chí và mức độ
quan hệ giữa quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các
trường đại học.
Để tăng hiệu quả của tính tự chủ và tính tự chịu trách
nhiệm xã hội trong tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo, bộ
máy quản lí của các trường cần phải tiếp tục được tái cơ
cấu, hoàn thiện, đồng thời có sự phân công, phân cấp hợp
lí, rõ ràng giữa các đơn vị. Hơn nữa, nhằm hoàn thiện các
quy định, quy trình liên quan đến phân cấp, quản lí đào
tạo để tiếp nhận và thực hiện quyền tự chủ và tự chịu
trách nhiệm hoàn toàn trong tổ chức đào tạo, các trường
đại học cần triển khai các nội dung cụ thể như sau:
- Tạo hành lang pháp lí để căn cứ vào các điều kiện
bảo đảm chất lượng, các nhà trường được Nhà nước giao
nhiệm vụ đào tạo theo một chỉ tiêu đào tạo và giữ ổn định.
- Các trường cần căn cứ vào đặc điểm của mình để có
trách nhiệm xây dựng CTĐT theo khung chương trình
quy định, vừa đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện
mục tiêu đào tạo, vừa thể hiện được thế mạnh chuyên
môn của từng trường. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư để mở
các ngành theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề đào
tạo, đảm bảo nội dung chương trình theo quy định của
Bộ GD-ĐT, tiếp cận chương trình một số trường đại học
quốc tế.
Đổi mới cơ chế quản lí theo hướng trao quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị GDĐH công lập là
hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối
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mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta. Việc giao
quyền làm chủ cho hệ thống GDĐH nhằm mục tiêu để
các trường hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng
tốt nhất những đòi hỏi của xã hội. Hi vọng bài viết sẽ góp
phần sáng tỏ thêm cho việc tự chủ mở ngành/ chuyên
ngành đào tạo ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
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