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1. Tên đề tài 

Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

(“Đại học 4.0”). 

Thuộc Chương trình:  Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia. 

Mã số:    KHGD/16-20.ĐT.007 

Hợp đồng số:   007/2017/HĐ-KHGD/16-20.ĐT.007. 

2. Chủ nhiệm đề tài 

 Họ và tên:   Nguyễn Hữu Đức 

 Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

 Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp 

 Điện thoại:  Cơ quan: 0243 7547670 

     Di động: 0912224791, Fax: 0243 7547724 

 Email:   ducnh@vnu.edu.vn 

 Cơ quan công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 Địa chỉ:   144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

3. Tổ chức chủ trì 

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Điện thoại:  0243 7547461; Fax: 0243 7547460 

Website:  http://www.uet.vnu.edu.vn 

Địa chỉ:   Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

4. Thời gian thực hiện 

36 tháng (từ 11/2017 đến 11/2020). 

5. Tổng kinh phí thực hiện 

Tổng số:  4.700 đồng 

Bằng chữ:  Bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn. 

6. Mục tiêu đề tài 

* Mục tiêu chung:  

- Xác định được các đặc trưng cơ bản của mô hình trường đại học đáp ứng cuộc 

mailto:ducnh@vnu.edu.vn
http://www.uet.vnu.edu.vn/
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cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (“Đại học 4.0”) 

- Xây dựng được bộ tiêu chuẩn mô hình “Đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất 

lượng giáo dục. 

- Xây dựng được bộ chỉ số đối sánh và công cụ đánh giá theo tiếp cận kiểm định 

chất lượng giáo dục cho mô hình “Đại học 4.0” 

- Thí điểm đánh giá mô hình “Đại học 4.0” tại 1-2 cơ sở giáo dục đại học và đề 

xuất giải pháp phát triển mô hình “Đại học 4.0” tại Việt Nam. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Nhóm mục tiêu 1: Trên cơ sở nghiên cứu các đặc trưng và yêu cầu của cuộc 

cách mạng lần thứ 4, xác định các đặc trưng cơ bản của mô hình trường đại học 

4.0 – đại học sáng nghiệp thông minh. 

- Nhóm mục tiêu 2: Xây dựng được bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí của mô hình 

“Đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học. 

- Nhóm mục tiêu 3: Xây dựng được cơ sở dữ liệu thống kê về các đại học từ các 

nguồn quốc tế và trong nước, xác định được Bộ chỉ số đối sánh và Phần mềm 

làm công cụ đánh giá mức độ tiếp cận cho mô hình “Đại học 4.0” theo hai nhóm 

trường đại học: 

+ Nhóm trường tương đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm 200 đại học châu 

Á của QS Ranking (áp dụng cho các trường đại học có mức độ định hướng nghiên 

cứu và đổi mới sáng tạo cao) 

+ Nhóm trường tương đương mức 3 sao của QS Star (áp dụng cho các trường đại 

học khác). 
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Chƣơng 1 

MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết 

Cả nước ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn 

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong tình hình cụ thể của đất nước và bối 

cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Để chủ động nắm 

bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực, tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời 

giảm thiểu những tác động tiêu cực của CMCN 4.0, năm 2017 Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc Tăng cường năng lực tiếp cận 

CMCN 4.0. Đặc biệt, ngày 27/9/2019 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 

quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

CMCN 4.0. 

 Trong cuộc CMCN này, cũng như các cuộc CMCN trước, mức độ tương 

thích giữa giáo dục đại học (đào tạo năng lực chuyên môn và kỹ năng cho nguồn 

nhân lực) và doanh nghiệp (ứng dụng công nghệ và kỹ thuật) luôn là yếu tố quyết 

định sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Trong trường hợp giáo dục 

thiếu cập nhật, không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, các quốc gia sẽ có “nỗi đau 

xã hội” (social pain) (hình 1). Sự thịnh vượng (prosperity) chỉ đạt được khi giáo 

dục đại học đi trước, không những đáp ứng mà còn dẫn dắt sự phát triển sản xuất. 

Thực tế hơn 1000 năm phát triển của đại học thế giới, mặc dù đã trải qua trải qua 

ba thế hệ (Wissema, 2009), nhưng nhìn chung đại học bao giờ cũng phát triển theo 

sau các cuộc CMCN. Tại thời điểm này cũng vậy, tùy theo trình độ phát triển của 

mỗi nước, khoảng cách của sự thích ứng này có thể khác nhau, nhưng tất cả các 

nền giáo dục đại học đều đang được CMCN 4.0 dẫn dắt và đều đang trong chu kỳ 

của “nỗi đau xã hội” mới. Như đã chỉ ra trên hình 1, nỗi đau này kéo dài thời gian 

bao lâu tùy thuộc vào mức độ đáp ứng của giáo dục đại học. Thách thức này lớn 
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lao gấp bội vì khác với các cuộc CMCN trước, sự đột phá của các công nghệ mới 

nổi trong cuộc CMCN 4.0 đang làm thay đổi phương cách sản xuất, phương cách 

sống, làm việc và giao tiếp. Điều đó không cho phép đổi mới giáo dục đại học theo 

các tiếp cận và kinh nghiệm truyền thống mà yêu cầu tái thiết kế hệ thống giáo dục 

theo tiếp cận mới vừa đảm bảo năng lực đáp ứng thị trường lao động bất định, vừa 

tăng cường khả năng gia tăng giá trị của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH).  

Hình 1. Sự phát triển tương quan giữa giáo dục đại học với công nghệ và các tác 

động đến sự thịnh vượng của quốc gia (Goldin and Katz, 2010). 

Hiện nay, hệ thống giáo dục đại học của ta cũng mới thuộc nhóm 70 thế giới 

với chỉ 4 CSGDĐH được xếp hạng vào nhóm 1000 thế giới. Công cuộc chuyển đổi 

số đã được khởi động nhưng triển khai áp dụng trong các CSGDĐH vẫn đang rất 

tự phát. Do vậy, rất cần thiết triển khai nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống 

các đặc trưng và mô hình đại học đáp ứng cuộc CMCN 4.0 (gọi tắt là “đại học 

4.0”) về cả mục tiêu, động lực phát triển; phương thức, điều kiện tổ chức thực hiện 

và công cụ quản trị, đo lường, đối sánh. 

Để góp phần giải quyết các yêu cầu trên, đề tài này triển khai “Nghiên cứu mô 

hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)” 
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với các mục tiêu: 

1. Xác định được các đặc trưng cơ bản của mô hình trường đại học đáp ứng với 

cuộc CMCN 4.0 (“Đại học 4.0”); 

2. Xây dựng được bộ tiêu chuẩn mô hình “Đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo 

chất lượng giáo dục; 

3. Xây dựng được bộ chỉ số đối sánh và công cụ đánh giá theo tiếp cận kiểm 

định chất lượng giáo dục cho mô hình “Đại học 4.0”; 

4. Thí điểm đánh giá mô hình “Đại học 4.0” tại 1-2 cơ sở giáo dục đại học và 

đề xuất giải pháp phát triển mô hình “Đại học 4.0” tại Việt Nam. 

1.2. Các đóng góp mới của đề tài  

1.2.1.  ņ·ng g·p khoa hΣc 

- Nghiên cứu tổng kết, nhận diện các đặc trưng và tác động của cuộc CMCN 

4.0 theo tiếp cận lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, đề cao vai trò của năng 

lực nhân văn, đạo đức và các hệ giá trị. 

- Nghiên cứu tích hợp lịch sử phát triển đại học thế giới và các cuộc cách 

mạng công nghiệp để đưa ra nhận diện khoa học về bản chất và đặc điểm của đại 

học trong bối cảnh CMCN lần thứ tư. Đó là đại học thế hệ ba trên nền tảng của các 

công nghệ mới nổi. Theo cách tiếp cận này, đề tài có đóng góp vào việc điều chỉnh 

cách phân loại các thế hệ đại học và nhận diện các thách thức của giáo dục đại học 

Việt Nam. 

- Đề xuất mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo SMARTI 

với 6 thành tố Mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra về năng lực số và khởi nghiệp; 

phương thức mở, linh hoạt; đáp ứng nhu cầu cá thể hóa; đào tạo trong môi trường 

số; nâng cao năng lực đo lường, đánh giá chất lượng đào tạo và xây dựng hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo. 
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- Khái quát hóa mô hình chuyển đổi số của đại học thông minh định hướng 

đổi mới sáng tạo bằng mô hình V-SMATH cũng bao gồm 6 thành tố và hoạt động 

cơ bản (tài nguyên số, học liệu truy cập mở, môi trường dạy – học ảo, đáp ứng nhu 

cầu học tập riêng, phương pháp dạy – học có tương tác và hạ tầng số).  

- Xây dựng được bộ tiêu chuẩn xếp hạng đối sánh UPM kết hợp cả tiếp cận 

xếp hạng (ranking) và kiểm định chất lượng (rating và audit). 

1.2.2.  ņ·ng g·p thχc tiΚn 

- Đề xuất các kiến nghị về nhận diện rõ bản chất của đại học 4.0 và mức độ 

sẵn sàng của các CSGDĐH Việt Nam và một số nhiệm vụ cần triển khai đối với 

quản lý nhà nước và các CSGDĐH. Báo cáo tư vấn tại các Hội thảo của Hội đồng 

Lý luận Trung ương và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu nhi của Quốc 

hội… 

- Tư vấn, đóng góp ý kiến cho các nội dung về đại học định hướng nghiên 

cứu, phân tầng, xếp hạng và kiểm định chất lượng trong Luật sửa đổi và điều chỉnh 

Luật Giáo dục đại học và các Nghị định liên quan. 

- Triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn UPM để xếp hạng đối sánh và gắn sao cho 

30 CSGDĐH trong nước và trong khu vực Asean. Hỗ trợ phân tích SWOT trong 

việc nhận diện để xây dựng chiến lược phát triển. 
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Chƣơng 2 

CÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG 

NGHIỆP LẦN THỨ TƢ 

 

2.1. Một số đặc trƣng của cách m ng c ng nghiệp 4.0 

2.1.1.  T̯ liΜu lao Ľίng phát triΘn dχa trên sχ tích hιp các công nghΜ Ľίt phá 

Nếu như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây chỉ phát triển nhờ một 

phát minh công nghệ và một sự tích hợp đơn giản, thì CMCN 4.0 bùng nổ nhờ sự 

tích hợp rất nhiều công nghệ đột phá với công nghệ số. Những cuộc cách mạng 

trước đây đánh dấu sự dịch chuyển từ sức mạnh cơ bắp sang sức mạnh cơ khí và 

tiến triển đến ngày nay, còn CMCN 4.0 tăng cường năng lực nhận thức và đang 

gia tăng năng suất lao động của con ngưòi. 

CMCN 4.0 là làn sóng công nghiệp tích hợp các hệ thống thực ảo (cyber 

physical system - CPS), Internet hệ thống (IoS) và internet của vạn vật (IoT); là sự 

tiếp tục dựa trên nền tảng kỹ thuật số của CMCN 3.0 và hội tụ các lĩnh vực thực 

(vật lý), ảo (số) và sinh học. Các nguyên tắc cơ bản của nó bao gồm Trí tuệ nhân 

tạo, Điện toán đám mây, IoT và Phân tích Dữ liệu lớn. 

Công nghệ số với cốt lõi là phần cứng, phần mềm, và mạng máy tính không 

phải là gì mới mẻ, nhưng điểm đột phá so với CMCN 3.0 nằm ở chỗ chúng có độ 

phức tạp và tích hợp ngày càng cao, được triển khai “toàn lực” thông qua tự động 

hóa và việc chế tạo những sản phẩm “chưa từng có”, do đó thay đổi cả xã hội và 

nền kinh tế toàn cầu. CMCN 4.0 không chỉ có các máy móc và hệ thống thông 

minh kết nối với nhau mà có phạm vi rộng hơn nhiều. Những làn sóng đột phá 

đang xuất hiện đồng thời ở nhiều lĩnh vực, từ giải mã trình tự gen đến công nghệ 

nano, từ năng lượng tái tạo đến điện toán lượng tử. Chính sự hòa trộn của các công 
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nghệ này và sự tương tác của chúng trong tất cả lĩnh vực của thế giới thực, thế giới 

số và thế giới sinh học đã làm nên khác biệt căn bản của CMCN 4.0 so với các 

cuộc cách mạng trước đó. 

2.1.2.  Lιi thΔ c nͧh tranh cνa nΖn kinh tΔ Ľι̯c thiΔt lͻp tρ các ho tͧ Ľίng ĽΫi 

mαi sáng t oͧ  

Trong thời kỳ công nghiệp 4.0, nền kinh tế tri thức tiếp tục phát triển với các 

yếu tố cạnh tranh ngày càng cao. Nền sản xuất từ mô hình qui mô lớn với giá trị 

nhỏ (More for Less) sang mô hình quy mô nhỏ giá trị cao (Less for More); phát 

triển công nghiệp (Industry) chuyển thành phát triển công nghệ (Technology) và 

kinh doanh hàng hóa (Commodities) phát triển thành kinh doanh ý tưởng ĐMST 

(Innovation). Kinh doanh các ý tưởng ĐMST sẽ phát triển các doanh nghiệp khởi 

nghiệp mới, góp phần gia tăng giá trị. Đó là nền kinh tế phát triển dựa vào ĐMST 

(innovation-driven economy) (WEF, 2016a,b, 2018). Ở đó, có sự dịch chuyển lớn 

từ nguồn nhân lực kỹ năng thấp sang nguồn nhân lực có tri thức và kỹ năng cao; từ 

việc mua công nghệ sang sáng tạo công nghệ; từ nông nghiệp truyền thống sang 

nông nghiệp thông minh; doanh nghiệp vừa và nhỏ truyền thống thành doanh 

nghiệp khởi nghiệp thông minh; dịch vụ thông minh, giá trị cao. Các tổ chức (kể cả 

các trường đại học) đều tăng cường lợi thế cạnh tranh của mình dựa trên tính mới 

và/hoặc tính độc đáo của các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) được tạo ra nhờ các 

công nghệ mới nhất và/hoặc các quy trình sản xuất, các mô hình kinh doanh tinh vi 

nhất. Tính mới, tính độc đáo hoặc tính tinh vi khác biệt đó là kết quả của việc phát 

huy tri thức tổ chức. 

Trong một hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật dựa trên các hệ thống thực-ảo 

đã hình thành một kỷ nguyên dữ liệu lớn (big data), chỉ có các tổ chức có lợi thế về 

tài nguyên con người trong lĩnh vực khoa học dữ liệu (data science) và công cụ 

tương ứng thì mới tạo được nền tảng cho tăng cường lợi thế cạnh tranh của mình. 
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Tại các nước chưa có nền kinh tế dựa trên ĐMST (innovation-driven economy), 

tức là các nước mới đang ở trong giai đoạn phát triển thứ hai, có nền kinh tế dựa 

trên hiệu quả (efficiency-driven economy) với lợi thế cạnh tranh là các sản phẩm 

tiêu chuẩn và thậm chí các quốc gia đang ở trong giai đoạn phát triển đầu tiên, có 

nền kinh tế dựa vào nguồn lực (factor-driven economy), trong đó lợi thế cạnh tranh 

dựa trên lao động phổ thông hoặc tài nguyên thiên nhiên, thì các tổ chức cần kết 

hợp việc phát huy lợi thế nền tảng công nghiệp sáng tạo (creative industry) văn hóa 

truyền thống của mình với việc tiếp cận sáng tạo các giải pháp khoa học dữ liệu 

(data science) để tạo ra lợi thế cạnh tranh và nền tảng động lực phát triển. 

2.1.3.  C̭ hίi khεi nghiΜp cho mΣi ng̯γi, mΣi lǫnh vχc và mΣi quΧc gia 

Một đặc điểm khác của cuộc CMCN 4.0 là nền tảng một số công nghệ và hạ 

tầng công nghệ có tính phổ cập và toàn cầu hóa cao đã được tạo ra rất thuận lợi cho 

cơ hội khởi nghiệp với số vốn đầu tư ban đầu có thể  không lớn, không cần tư liệu 

sản xuất và lực lượng lao động nhưng lợi nhuận thu về cao.  

Khởi nghiệp có thể triển khai đối với mọi người, mọi nơi, mọi lĩnh vực và mọi 

quốc gia. Nếu có ý tưởng, chúng ta có thể là người bắt chước, phát triển nhanh 

(fast followers) hoặc nếu có công nghệ lõi, chúng ta sẽ là người tiên phong (first 

movers). Như ở trường đại học Nam Kinh (Trung Quốc), cả hai lĩnh vực công nghệ 

tiên tiến và công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa đều đang phát triển theo 

hướng ĐMST. Quá trình khởi nghiệp còn được thúc đẩy bằng nguồn ĐMST mở 

(open innovation). Cũng như các phần mềm mã nguồn mở (open-source software) 

trước đây, các công nghệ ĐMST mở là nền tảng cho phép cộng đồng sử dụng 

hoặc/và các công nghệ lõi cơ bản, miễn phí để thực thi ý tưởng của mình. Mô hình 

ĐMST mở củng cố quan điểm ĐMST có khả năng thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi tổ 

chức, mọi các nhân, khắc phục quan điểm hiểu nhầm ĐMST chỉ là khái niệm và công 

việc của thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. 
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2.1.4.  Lχc l̯ιng lao Ľίng 4.0 c nͭ các kύ nŁng v¨ nŁng lχc mαi 

Trong nền công nghiệp 4.0, các mối quan hệ tương tác cơ bản của lực lượng 

sản xuất là tương tác giữa các thiết bị với nhau và giữa thiết bị với con người, tạo 

một hình thái sản xuất mới đòi hỏi những kĩ năng mới ở lực lượng lao động. Sự 

xuất hiện và bị thay thế nhanh chóng của các loại (hoặc thế hệ) công nghệ dẫn đến 

sự xuất hiện nhanh chóng của các loại nghề nghiệp phi truyền thống. Do đó, năng 

lực được quan tâm nhiều nhất là các năng lực sáng tạo, khởi nghiệp và học tập suốt 

đời. Vai trò của sáng tạo được nhấn mạnh trong báo cáo của diễn đàn kinh tế thế 

giới và trong nhiều nghiên cứu, kh ng định như là một năng lực quyết định sự 

thành công của mỗi cá nhân và tổ chức trong kỉ nguyên công nghiệp 4.0.  

Trong một tương lai bất định về công nghệ và việc làm, các nhà chiến lược 

còn đề cao tinh thần khởi nghiệp sáng tạo (entrepreneurial skill and spirit) và năng 

lực ĐMST, coi đó là năng lực nền tảng có vai trò chuẩn bị tâm thế và năng lực 

thích ứng cho công dân 4.0. Khởi nghiệp là khả năng phát hiện ra cơ hội, một ý 

tưởng có thể hiện thực hóa bằng giải pháp công nghệ. Người khởi nghiệp có một 

tầm nhìn về các ý tưởng của mình, khi được hiện thực hóa, sẽ tạo ra giá trị cho bản 

thân và xã hội. Họ có thể là nhà phát minh, sáng chế nhưng đều có điểm chung là 

quyết tâm và chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro. Trong lúc đó, đổi mới là một công 

cụ quyết định (nhưng không phải là công cụ duy nhất) để hiện thực hóa ý tưởng và 

kết nối cung cầu. Đó là giải pháp công nghệ, là quy trình, là tài sản trí tuệ có tính 

cạnh tranh cao. Động lực trong ĐMST là khởi nghiệp, người suy nghĩ và hành 

động và ai là người tạo ra giữa cung và cầu. Nhà khởi nghiệp công nghệ đưa công 

nghệ mới vào sử dụng. Cùng với chính khách, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học 

và các nghệ sĩ xuất sắc, họ là tác nhân thay đổi cuối cùng của thế giới này. Đặc 

biệt, khởi nghiệp là tác nhân trực tiếp, là chất xúc tác quan trọng cho tăng trưởng 

kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm, tạo ra sự phồn vinh; là một động cơ chính thúc 
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đẩy nhiều quốc gia tăng trưởng kinh tế, tồn tại vững chắc, thay đổi công nghệ và 

ĐMST và nâng cao năng lực cạnh tranh.  

Với tiếp cận như trên, khởi nghiệp không chỉ hướng về doanh nghiệp mà bao 

gồm cả các tổ chức, các hoạt động cụ thể. Thậm chí trong cả khi hướng về tinh 

thần doanh nghiệp, thì khởi nghiệp cần phải hiểu một cách toàn diện theo nghĩa 

làm chủ bản thân mình, vị trí việc làm của mình, vị trí quản lý và sau đó mới đến vị 

trí lãnh đạo tổ chức. Tại mỗi vị trí, người có tinh thần khởi nghiệp luôn nhận ra cơ 

hội và có quyết tâm thực thi cơ hội ấy để đưa thêm giá trị mới trong hoạt động của 

mình. Entreprenuer hay gọi là nhà cách mạng, là người thắp lửa. 

CMCN 4.0 chỉ có thế được ứng phó hiệu quả nếu huy động được tổng hợp trí 

tuệ của cả khối óc, trái tim và tâm hồn. Schwab (2016) cho rằng con người phải 

thích nghi, định hình và khai thác tiềm năng của sự đột phá bằng cách nuôi dưỡng 

và vận dụng bốn hình thức trí tuệ khác nhau: Theo bối cảnh (khối óc) - cách chúng 

ta hiểu và vận dụng tri thức; Cảm xúc (trái tim) - cách chúng ta xử lý và dung hợp 

suy nghĩ và tình cảm, gắn bó với bản thân mình và với người khác; Cảm hứng (tâm 

hồn) - cách chúng ta sử dụng ý thức về mục đích cá nhân và tập thể, niềm tin và 

những phẩm chất khác để tác động tới sự thay đổi và hành động vì lợi ích chung, 

Thể chất (cơ thể) - cách chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe và thể trạng lành 

mạnh của bản thân và mọi người xung quanh để sẵn sàng vận dụng năng lượng cần 

thiết cho sự chuyển đổi của cá nhân và của hệ thống. 

2.1.5.  Sχ thay ĽΫi cνa lχc l̯ιng s nͩ xu tͫ và quan hΜ s nͩ xu tͫ - Xã hίi 5.0 

Trong giai đoạn quá độ từ CMCN 3.0 sang CMCN 4.0, như đã nêu ở trên về 

khả năng khởi nghiệp và triển khai khởi nghiệp, đã bắt đầu xuất hiện các thay đổi 

về kinh tế (Schwab, 2016) cả trên khía cạnh quan hệ sản xuất lẫn khía cạnh lực 

lượng sản xuất. Nghiên cứu sự tương thích giữa trình độ phát triển cao của lực 

lượng sản xuất và các quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức lao 
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động sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm lao động không những quan trọng 

đối với các nhà hoạch định chính sách mà còn là sự chủ động để nắm bắt, kiểm 

soát các biến đổi về mặt xã hội và chính sách an sinh xã hội. Thật vậy, CN 4.0 

không chỉ làm thay đổi kinh tế mà còn tác động hình thành nên xã hội 4.0 - một 

thuật ngữ được định nghĩa bởi các nhóm đa tác nhân đa năng. Xã hội này được đặc 

trưng bởi sự hoà quyện của thế giới vật chất và thế giới ảo và sự kết hợp của các tổ 

chức đa chức năng và đa quốc tế với nhau và với môi trường ảo và thực của họ trên 

khắp thế giới.  

CMCN 4.0 cơ bản làm thay đổi cách con người sống, làm việc và quan hệ với 

nhau và CMCN 4.0 sẽ tạo nên các thay đổi lớn khi xem xét trên các phương diện 

kinh doanh, dân tộc và toàn cầu, xã hội và cá nhân (Schwab, 2016). Theo một cách 

tiếp cận khác, Nhật bản đưa ra khái niệm xã hội 5.0 theo hệ quy chiếu khác, còn 

được gọi là xã hội siêu thông minh, tạo ra một hệ thống kinh tế xã hội toàn diện, 

bền vững, được các yếu tố công nghệ kỹ thuật số hỗ trợ như phân tích dữ liệu lớn 

(big data), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa (robot) và IoT (internet vạn vật). Xã 

hội 5.0 là đỉnh cao của các thời kỳ. 

2.2. Tác động của CMCN 4.0 

2.2.1.  T§c Ľίng lên nΖn kinh tΔ  

Vấn đề quan trọng nhất do CMCN 4.0 gây ra là thất nghiệp và dịch chuyển 

việc làm do tự động hóa, số hóa, robot và AI. Các nước đang phát triển sẽ không 

chỉ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa mà còn bởi việc di dời các ngành công nghiệp. 

Việc tăng cường tự động hóa và AI được kỳ vọng sẽ tăng năng suất với chi phí 

thấp hơn. Khi điều này xảy ra, thế giới thứ ba và các nước đang phát triển sẽ bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các công ty đa quốc gia đang hoạt động trên đất 

của họ sẽ di dời các ngành công nghiệp trở về quê hương.  
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Ngày nay, mô hình nền kinh tế theo nhu cầu đang thay đổi căn bản mốì quan 

hệ của con người với việc làm và kết cấu xã hội bao trùm lên nó. Ngày càng nhiều 

doanh nghiệp sử dụng “đám mây nhân sự” để thực hiện công việc. Trong tương lai, 

có thể một bộ phận lao động sẽ làm đồng thời một lúc nhiều công việc để tạo ra thu 

nhập. Với những ai tham gia đám mây nhân sự, lợi thế chủ yếu nằm ở sự tự do 

(làm việc theo nhu cầu) và tính lưu động khi tham gia một mạng lưới ảo toàn cầu. 

Một số người lao động độc lập xem đây là sự kết hợp lý tưởng cho sự tự do, ít căng 

th ng và mức độ thỏa mãn trong công việc lớn hơn. Dù đám mây nhân sự còn ở 

giai đoạn sơ khai, đã có khá nhiều bằng chứng cho rằng nó dẫn đến tình trạng sử 

dụng lao động một cách thông thoáng, không buộc người lao động phải kê khai và 

tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra hệ lụy và bắt đầu đòi hỏi một 

phương thức quản lý nhà nước mới, tránh tình trạng đua tranh vô luật lệ của các 

doanh nghiệp, công xưởng ảo. 

2.2.2.  T§c Ľίng lên xã hίi 

Xã hội sẽ rất phụ thuộc vào sự kết nối, tự động hóa và tiến bộ công nghệ 

thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Các nền tảng xã hội này thúc đẩy việc 

tạo và chia sẻ thông tin, ý tưởng và các hình thức giao tiếp khác thông qua cộng 

đồng và mạng ảo. Vì thế, kinh nghiệm xã hội và lối sống sẽ được cách mạng hóa. 

Cuộc cách mạng kỹ thuật số cung cấp cho mọi người cơ hội để kết nối, học hỏi và 

tăng thu nhập theo những cách phi truyền thống. Nền tảng kinh tế xã hội kỹ thuật 

số sẽ mang hàng tỷ người vào nền kinh tế chính thống và phi chính thống toàn cầu, 

với quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ và tới các thị trường hoàn toàn 

mới (như Alibaba, Etsy và Lelong). 

Mối quan hệ biện chứng công nghệ - chính trị chỉ ra rằng yếu tố đạo đức có vị 

trí đặc biệt trong CMCN 4.0, đạo đức trí tuệ nhân tạo được nhấn mạnh ở hầu hết 

các chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia “trí tuệ nhân tạo cùng con người, trí tuệ vì 
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con người” cũng như việc phát triển trí tuệ nhân tạo là nhằm bảo vệ nhân phẩm và 

quyền riêng tư của con người. Những câu hỏi đạo đức cho thấy mức độ số hóa và 

công nghệ của thế giới ngày càng cao, con người càng có nhu cầu được giao tiếp 

với người khác, và giao tiếp đó được nuôi dưỡng bằng những mốì quan hệ thân 

thiết và các liên kết xã hội.  

Bất bình đ ng xã hội dự kiến sẽ mở rộng do sự gián đoạn tiềm tàng của thị 

trường lao động do số hóa và tự động hóa. Trong khi các tiến bộ kỹ thuật có thể cải 

thiện phạm vi giám sát bởi các cơ quan quyền lực, thì quyền riêng tư và sự tin 

tưởng sẽ trở thành vấn đề được quan tâm lớn hơn do sự kết nối ở quy mô lớn. 

Tương tự, khi có nhiều dữ liệu được chia sẻ và được thu nhận hàng ngày, xã hội có 

thể mất đi sự riêng tư của nó, nên cần có sự minh bạch và quản trị công nghệ cao 

hơn cũng như các mô hình an ninh để thúc đẩy lòng tin của xã hội. Tự động hóa 

thông minh được kết nối có thể trở thành một yếu tố gây nên sự nghi ngờ về mối 

quan hệ giữa con người và máy móc. 

2.2.3.  T§c Ľίng lên Chính phν 

Trước hết, CMCN 4.0 cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ các 

nước thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của UNESCO (UNESCO, 

2010). Tuy nhiên, trước áp lực của công nghệ số, CMCN 4.0 dẫn đến các thách 

thức đối với sự tồn tại và tính bền vững của chính phủ trong các lĩnh vực như quản 

trị, hệ thống và quy trình, chiến lược và chính sách. Khi thế giới thực, số và sinh 

học tiếp tục hội tụ, các công nghệ và nền tảng mới sẽ ngày càng giúp công dân 

tham gia với chính phủ, nêu lên ý kiến, đóng góp nỗ lực của họ và thậm chí phá vỡ 

sự giám sát của các cơ quan công quyền và gây ra sự phân tán quyền lực. 

Tốc độ thay đổi nhanh chóng mà CMCN 4.0 mang lại đang đặt ra thách thức 

chưa từng có đối với các nhà quản lý. Trong bối cảnh đó, quản trị linh hoạt chính 

là giải pháp hữu hiệu. Quản trị linh hoạt tức là nhà quản lý phải tìm ra những cách 
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để thích ứng liên tục với một môi trưòng mới, thay đổi nhanh chóng bằng cách cải 

tổ hệ thống để hiểu rõ hơn những gì họ đang quản lý (Schwab, 2016). Quản trị linh 

hoạt không có nghĩa là tạo ra những luật lệ không rõ ràng và thiếu tính ổn định hay 

buộc giới hoạch định chính sách phải điều chỉnh liên tục. Thách thức là làm sao để 

quá trình cân nhắc này hiệu quả hơn h n hiện tại, và dung hợp được yếu tố dự báo 

nhằm tối đa hóa không gian cho đổi mới sáng tạo xuất hiện. Tóm lại, trong một thế 

giới nơi các chức năng công quyền thiết yếu, truyền thông xã hội và thông tin cá 

nhân được chuyển sang nền tảng kỹ thuật số, các chính phủ - phối hợp với khu vực 

doanh nghiệp và tổ chức xã hội - cần tạo ra các quy tắc, cơ chế giám sát và cân 

bằng quyền lực để duy trì công lý, sức cạnh tranh, sự công bằng, sở hữu trí tuệ bao 

trùm, an toàn và độ tin cậy. 

2.2.4.  T§c Ľίng lên giáo dλc Ľͧi hΣc 

Trong thời kỳ CMCN 4.0, giáo dục đại học đang đối mặt một tương bất định 

với các vấn đề sau đây: 

(i) Thay đổi xu hướng việc làm và thị trường lao động - các công việc đang 

tồn tại có thể sẽ lỗi thời trong tương lai và các loại công việc mới sẽ xuất hiện; các 

mẫu hình công việc, dự án ngắn hạn hoặc bán thời gian trở nên phổ biến. Năng lực 

học tập suốt đời trở nên cần thiết. 

(ii) Thay đổi công nghệ - tuổi thọ của các công nghệ giảm theo cấp số nhân, 

các công nghệ mới lại xuất hiện nhanh, đòi hỏi phải luôn có sự dự đoán và chuẩn 

bị các kỹ năng và kiến thức mới, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng số. 

(iii) Thay đổi cơ hội khởi nghiệp sáng tạo cho mọi người, mọi lĩnh vực và mọi 

quốc gia - nền tảng và hạ tầng công nghệ có tính phổ cập và toàn cầu hóa cao đã 

được tạo thuận lợi cho cơ hội khởi nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với số vốn đầu tư ban 

đầu không lớn, không cần tư liệu sản xuất và lực lượng lao động nhưng lợi nhuận 
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thu về cao, chỉ cần có kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp. 

(iv) Thay đổi nhu cầu – thay đổi cách con người sống, làm việc và quan hệ với 

nhau, cần thiết phải thay đổi các mô hình trong việc giải quyết các yêu cầu mới. 

Học tập theo đam mê và đào tạo cá thể hóa trở thành một đặc trưng chủ đạo. 

(v) Thay đổi hệ thống các giá trị - các cuộc cách mạng công nghiệp chỉ tập 

trung vào những cải tiến khoa học và do đó dẫn đến sự phá vỡ hệ thống giá trị tinh 

thần. Các năng lực nhân văn như trí thông minh xúc cảm, quan tâm, thấu cảm và 

trách nhiệm xã hội cần thiết được nuôi dưỡng ở mọi giai đoạn học tập. Do đó, giáo 

dục định hướng và thúc đẩy giá trị xã hội là yếu tố quan trọng để tạo ra những sinh 

viên tốt nghiệp cân bằng, những người sau này sẽ trở thành thành viên đạo đức của 

xã hội. 

Hơn thế nữa, lợi ích kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp và sự tiến bộ 

của công nghệ đã định vị vai trò cá nhân như là nguồn vốn con người chứ không 

phải là nhân tài. Điều này ảnh hưởng đến các nhận thức đối với hệ thống giáo dục 

và các cơ sở giáo dục đại học phải tạo ra những công nhân phù hợp với nhu cầu 

của ngành. Do đó, giáo dục trở thành một loại hàng hóa, với kỳ vọng sẽ sản xuất ra 

các sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng cho thị trường lao động. Ngoài ra, nền giáo dục 

mang đặc trưng công nghiệp thúc đẩy các khóa học chuyên ngành với sự phụ thuộc 

nặng nề vào sự hiểu biết của phương Tây về kiến thức, mà thường coi nhẹ các yếu 

tố đạo đức và giá trị. 

2.3. Mức độ sẵn sàng của Việt Nam 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các 

ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST, nghiên cứu 

nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Trên 

cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số 
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chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện 

tử - viễn thông. Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ. Kinh tế số 

được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền 

kinh tế; công nghệ số được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và 

dịch vụ; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc 

gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu 

nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc xây dựng chính 

phủ điện tử, tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được 

nhiều kết quả tích cực. 

Năm 2019, chỉ số ĐMST quốc gia của Việt Nam tăng 3 bậc, từ 45 lên 42. Chỉ 

số cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm vừa qua tăng 15 bậc, lên thứ 59. Thanh 

toán điện tử tại Việt Nam tăng 19,6% số lượng giao dịch, 26,6% giá trị. Đặc biệt, 

thanh toán qua di động tăng 104% số giao dịch và 155% giá trị. Chỉ số an toàn an 

ninh thông tin của Việt Nam tăng 50 bậc từ 100 lên 50.  

Các cơ sở GDĐH đã tiếp cận với các công cụ quản trị đại học để nhận diện 

năng lực của mình. Nước ta đã có 4 cơ sở GDĐH có tên trong nóm 1000 thế giới 

và giáo dục đại học Việt Nam nói chung đã được xếp hạng thứ 68 trên gần 200 

quốc gia, vùng lãnh thổ.  Số lượng các công trình công bố quốc tế liên tục tăng, 

năm 2019 tổng đã đạt 12.307 bài, công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học được 

chuyển giao công nghệ, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt, chuyển đổi số 

đã được triển khai mạnh mẽ trong giáo dục.  

Tuy vậy, đánh giá chung, mức độ chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 của 

nước ta còn thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất 

lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Khoa học - công nghệ và 

ĐMST chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống ĐMST quốc 

gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả. Quá trình chuyển đổi số quốc 

gia còn chậm. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. 
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Chƣơng 3 

ĐẠI HỌC THẾ HỆ THỨ BA – LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG 

 

3.1. Đ i học thế hệ thứ ba 

Lịch sử đại học thế giới đã trải qua cuộc chuyển đổi thứ nhất để đưa thế hệ đại 

học thứ nhất (1GU) của thời kỳ Trung cổ sang thế hệ đại học thứ hai (2GU) của 

thời kỳ Khai sáng. Hiện nay, cuộc chuyển đổi thứ hai đang cùng với cuộc CMCN 

4.0 đưa đại học thế giới sang thế hệ thứ ba (3GU) của Kỷ nguyên số (hình 2). 

Trong đó, các nghiên cứu ở Việt Nam mới quan tâm nhiều đến mô hình đại học 

nghiên cứu của thế hệ thứ hai. Gần đây, các nghiên cứu về đại học thế hệ thứ ba và 

đại học 4.0 đã bắt đầu được đề cập; khái niệm đại học thông minh ĐMST đã được 

giới thiệu (Wissema, 2009; Đức và nnk., 2018; Chung và nnk., 2019).  

 

Hình 2. Sự phát triển của đại học thế giới và các cuộc CMCN. Đức (2020). 

Hệ thống đại học nghiên cứu thế hệ thứ hai (2GU) dựa trên khoa học (science-

based universities) xuất hiện sau thời Napoleon đã có thời kỳ phát triển rực rỡ, 

nhất là trong thế kỉ XX. Bắt đầu vào thiên niên kỉ mới, các bất cập của 2GU đã 

hiện rõ. Đại học thế giới đang dần thay đổi để chuyển sang đại học thế hệ đại học 
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thế hệ thứ ba (3GU - Third Generation University) gắn với việc thực hiện chức 

năng thứ ba về chuyển giao tri thức. Quá trình này được thúc đẩy bởi một số động 

lực sau đây (Wissema, 2009). 

Trước hết, đó là nhu cầu gắn kết đại học và doanh nghiệp, do đó, sự tách biệt 

của nghiên cứu hàn lâm ở các trường đại học và doanh nghiệp ngày càng đan xen. 

Động lực thứ hai liên quan đến quá trình toàn cầu hóa. Ngày nay, khả năng di 

chuyển của sinh viên ngày càng tăng và cơ hội học tập ở nước ngoài được cải 

thiện, nên các trường đại học phải tích cực cạnh tranh để thu hút được những sinh 

viên giỏi. Các học giả cũng vậy, nhất là các nhà khoa học có tham vọng tìm kiếm 

cơ hội nghề nghiệp tốt nhất trên thị trường học thuật toàn cầu, cũng trở nên di động 

hơn, cho phép các trường đại học hàng đầu tiếp cận thị trường toàn cầu về đội ngũ 

giảng viên của họ. Hơn thế nữa, đại học là một nơi mà tất cả sinh viên, học giả và 

tập đoàn công nghiệp xuất sắc đều mơ ước hội tụ.  

Động lực thứ ba liên quan đến quan điểm và chính sách của các quốc gia. Các 

chính phủ yêu cầu các trường đại học đóng vai trò tích cực trong việc khai thác tri 

thức, đồng thời thành lập quỹ để hỗ trợ các hoạt động đó. Do đó, các trường đại 

học không những đã trở thành các trung tâm khởi nghiệp mà thực sự còn trở thành 

chất xúc tác quan trọng và còn là công cụ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của 

các khu vực và trên toàn thế giới trong thời kỳ kinh tế tri thức. 

Động lực thứ tư có bản chất khá khác biệt so với các động lực trước liên quan 

đến các khoa học liên ngành. 

Động lực thứ năm liên quan với sự bùng nổ qui mô sinh viên, dẫn đến các 

trường đại học có qui mô quá lớn, khiến sự kiểm soát và ngân sách chi phí của 

chính phủ phải tăng lên. Đây là nguyên nhân buộc đại học 3GU phải kết hợp hài 

hòa giáo dục tinh hoa và đại chúng. 
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Động lực thứ sáu liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ 

nguyên số. Theo đó, sự thay đổi trong đào tạo cần được tích hợp với các thay đổi 

trong nghiên cứu và ĐMST để tối ưu hóa mô hình tổ chức. 

Các đặc điểm của 3GU này vẫn đang được phát triển, chưa bộc lộ hết, nhưng 

nếu sử dụng Đại học Cambridge làm mô hình thì vai trò, một số đặc điểm nhất 

định đã có thể được mô tả như sau. 

(i) Mục tiêu thứ ba của 3GU là chuyển giao năng lực cho xã hội. Đại học 

không còn phục vụ cho bộ phận tinh hoa nữa mà phải phục vụ cả xã hội. Trường 

đại học không còn là tháp ngà khoa học vị khoa học nữa, mà phải tạo ra giá trị cho 

xã hội từ các tri thức do mình tạo ra. 3GU là một họa ba, trong đó mục tiêu giáo 

dục hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động mới do các 

khoa truyền thống thực hiện. 

(ii) Đại học 3GU là các đại học khởi nghiệp sáng tạo, luôn tích cực hỗ trợ việc 

tạo ra giá trị cho xã hội bằng cách hỗ trợ các nhà khởi nghiệp trẻ và vốn hóa các tài 

sản sở hữu trí tuệ.  

(iii) Đại học 3GU mang tính toàn cầu, chứ không phải chỉ mang tính quốc gia 

- đó là trung tâm của một mạng lưới quốc tế về các bí quyết, các sáng chế; thu hút 

các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chung. 

3GU là một trung tâm của một mạng lưới kiến thức và ĐMST, hợp tác với ngành 

công nghiệp, các công ty spin-off, viện nghiên cứu và trường đại học ở nước ngoài. 

3GU đảo ngược các xu hướng giảm thiểu của Thời đại duy lý và quay trở lại các 

giá trị Phục hưng như sự đồng thuận và nghiên cứu xuyên ngành. 

(iv) Đại học 3GU xuất hiện và đồng hành với CMCN 4.0. Ngoài các đặc trưng 

nội tại của mình, 3GU cần phải đáp ứng các thách thức và cơ hội do cuộc cách 

mạng này mang đến. Đó là mô hình đào tạo mở, linh hoạt và liên thông cận biên, 
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giảng viên được uber hóa; đào tạo trực tuyến và đào tạo kế thể hóa, tiến tới đào tạo 

theo mô hình tích lũy tín chỉ do giảng viên từ các nguồn giảng dạy (Chung và nnk., 

2019). 

(v) Đại học 3GU cần một định dạng tổ chức mới để đáp ứng cả ba mục tiêu, 

đặc biệt đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0. Điều này sẽ có nghĩa là cần đổi mới 

vai trò của các khoa, đổi mới cơ chế tài chính đại học. Vấn đề này sẽ được trình 

bày trong phần tiếp theo. 

3.2. Đ i học 4.0 

3.2.1.  Sχ phân lo iͧ các thΔ hΜ Ľͧi hΣc theo các cuίc CMCN  

Mặc dù đã có sự phân loại các thế hệ đại học theo vai trò và chức năng, trong 

thời gian gần đây, theo trào lưu của CMCN 4.0, một số công trình nghiên cứu cũng 

đã có tiếp cận phân loại đại học tương ứng với bốn cuộc CMCN. Tuy nhiên, bốn 

mức độ phát triển đại học cũng không hoàn toàn tương thích với bốn thời kỳ cách 

mạnh công nghiệp. Đáp ứng cho 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước đây (1.0 đến 

3.0), đại học luôn ở mô hình 1.0 (trước năm 1980) - đào tạo nguồn nhân lực có kỹ 

năng. Từ năm 1980 đến nay, đại học chuyển đổi nhanh sang mô hình 2.0 (trước 

năm 1990) đào tạo nguồn nhân lực có tri thức và mô hình 3.0 (trước năm 2000) 

vừa đào tạo vừa nghiên cứu sáng tạo ra tri thức mới. Từ năm 2000 đến nay, đại học 

đang phát triển theo mô hình ĐMST và khởi nghiệp 4.0. Kết quả này không tương 

thích với lịch sử phát triển của đại học 1GU và 2GU vừa trình bày ở trên.  

3.2.2.  Sχ phân lo iͧ các thΔ hΜ Ľͧi hΣc theo mοc Ľί tŁng tr̯εng giá trΠ gia tŁng  

Sự phát triển từ đại học 1.0 đến 4.0 thường được phân chia tùy theo mục tiêu 

và phương thức tạo ra giá trị gia tăng của đại học đó (hình 3). Theo đó, Đại học 1.0 

thực hiện chức năng truyền thụ kiến thức, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo chuyên 

gia. Đại học 2.0 thực hiện cả hai chức năng đào tạo và nghiên cứu, góp phần tạo ra 
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tri thức mới thông qua nghiên cứu và có thể triển khai dịch vụ tư vấn cho cộng 

đồng. Ở mức độ này, đại học có thể phát triển một số công nghệ theo đặt hàng của 

doanh nghiệp. Mặc dù, đại học chưa thực thi được hoạt động sở hữu trí tuệ, nhưng 

có thể thương mại hóa tri thức thông qua hoạt động nghiên cứu và triển khai 

(R&D). Cùng với hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đại học 3.0 thực hiện chức 

năng chuyển giao công nghệ. Ở đó, sở hữu trí tuệ được quản lý hiệu quả. Công 

nghệ được thương mại hóa. Văn hóa khởi nghiệp bằng công nghệ được thiết lập. 

Đại học 3.0 có thể đáp ứng nhanh yêu cầu của doanh nghiệp trong việc đào tạo 

chuyên gia hoặc nghiên cứu cung cấp các giải pháp công nghệ mới mà doanh 

nghiệp quan tâm. Đại học 3.0 là đại học khởi nghiệp sáng tạo (Entrepreneurial 

University). 

Đại học 4.0 hoạt động như là một nơi cung cấp tri thức của tương lai, trở 

thành người dẫn dắt sự phát triển công nghiệp công nghệ cao và thực thi việc vốn 

hóa nguồn tài sản tri thức và công nghệ của mình. 

 

Hình 3. Sự phát triển của các mô hình đại học tương ứng với mức độ gia tăng giá 

trị. Nguồn:  ngovatova và Kuznetsov (2016) 

3.3. Kinh nghiệm xây dựng đ i học 4.0 ở một số nƣớc trên thế giới 

Xây dựng đại học 4.0 là một xu thế chuyển đổi của giáo dục đại học đang diễn 
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ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trong xu thế đó, đại học vừa phải thích ứng với 

CMCN 4.0 (tức là tiếp nhận các thành quả của CMCN 4.0 mang đến và đáp ứng 

yêu cầu phát triển của CMCN đó), đồng thời với chức năng của mình, đại học cũng 

đóng vai trò dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển của cuộc cách mạng ấy. Đó là quá 

trình xây dựng và phát triển tinh thần và văn hóa ĐMST trong trường đại học, triển 

khai hiệu quả tinh thần và mục đích ấy đến với từng người để hướng đến khởi 

nghiệp – khởi nghiệp trong công việc của mình (intrapreneurship) và khởi nghiệp 

doanh nghiệp mới (entrepreneurship). Đây sẽ là một quá trình đòi hỏi nhiều nỗ lực 

và cả sự kiên trì. Để có thể áp dụng mô hình đại học đổi mới một cách hiệu quả 

vào đại học tại Việt Nam, bên cạnh việc tổng quan tình hình nghiên cứu, khái quát 

mô hình, cần phải tham khảo những giải pháp và cách làm cụ thể đại học tại các 

nước ở trên thế giới. Trong phần dưới đây, báo cáo sẽ chỉ ra cách thức mà một số 

nước đã phát triển và đang áp dụng để thay đổi nền giáo dục của họ. Đó là các 

trường hợp tiêu biểu và gần gũi với hoàn cảnh của Việt Nam như Trung Quốc, 

Singgapore, LB Nga và một số nước khác trong khối ASEAN.  
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Chƣơng 4 

MÔ HÌNH ĐẠI HỌC THÔNG MINH ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 

4.1. M  hình đ i học đáp ứng CMCN 4.0  

Đối với các quốc gia phát triển, hệ thống giáo dục đại học đã tham gia vào hệ 

thống thế hệ 3GU từ lâu, nền tảng và thành tựu về nghiên cứu, ĐMST và phục vụ 

cộng đồng đã được xác định. Quá trình chuyển sang thời kỳ CMCN 4.0 diễn ra một 

cách cách liên tục, chủ yếu là để đổi mới công nghệ và mô hình dạy – học.  

Đối với Việt Nam, giáo dục đại học trước hết phải thích ứng với sự phát triển 

của thế hệ ba, đồng thời đáp ứng với cả các yêu cầu của CMCN 4.0. Đại học thế hệ 

ba là đại học khởi nghiệp sáng tạo, tập trung đào tạo và vốn hóa tri thức, gia tăng 

giá trị, còn công nghệ 4.0 thì hỗ trợ tạo điều kiện để triển khai các hoạt động dạy – 

học thông minh. Trên cơ sở đó, mô hình đại học thông minh định hướng ĐMST đã 

được đề xuất ở Việt Nam (Đức và nnk., 2018). Trong đó, thành tố ĐMST và khởi 

nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố 

thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của 

công nghệ 4.0. Mô hình đại học thông minh định hướng ĐMST được đề tài đề xuất 

và khái quát thành mô hình SMARTI sử dụng các chữ cái tiếng Anh để mô tả nội 

hàm bằng ngôn ngữ Việt (Chung và nnk., 2019). Trong đó, đào tạo được mô tả gọn 

với mô hình SMART và hệ sinh thái đại học được mô tả qua mô hình 5I (bảng 

4.2). Cụ thể được trình bày dưới đây. 

4.1.1.  ņ¨o toͧ -  mô hình SMART 

Mô hình SMARTI mô tả cả các hoạt động đào tạo và hệ sinh thái đại học 

ĐMST. Các nội dung về đào tạo bao gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung và 

CTĐT, phương pháp dạy – học và phương pháp kiểm tra đánh giá. 
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- Mục tiêu, triết lý giáo dục và chuẩn đầu ra được phản ánh với 4 chữ S, bao 

gồm: học tập Suốt đời, kỹ năng Số, khởi nghiệp (Start-up) hướng tới các doanh 

nghiệp nhỏ (siêu nhỏ) và vừa (SSME) (bảng 1). Mục tiêu này đáp ứng các thách 

thức (i-iii) nêu trong phần trước. 

Bͩng 1. Mô hình đại học SMARTI thích ứng CMCN 4.0  

(Nguồn: Chung và nnk., 2019) 

- Chương trình đào tạo: được đặc trưng với chữ M (Mở) - linh hoạt, liên 

thông, đa khuôn viên, là nền tảng của lộ trình tiến tới đào tạo đại học không bằng 

cấp với vai trò của doanh nghiệp và các bên liên quan ngày càng cao. 

- Phương pháp dạy và học: được khái quát với chữ A (Ảo) – dạy và học trên 

nền tảng công nghệ thông minh và hạ tầng số; R (Riêng) – đào tạo cá thể hóa. 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá: T (Thi) – phải đánh giá được cả kiến thức 

(Knowledge), thái độ (Attitude), kỹ năng (Skills), thói quen (Habits) và kỹ năng 

khởi nghiệp (Entreprenurship) - KASHE, trong đó có cả các kỹ năng nhân văn và 

trách nhiệm xã hội. 

4.1.2.  HΜ sinh th§i Ľiͧ hΣc ĽΫi mαi sáng t oͧ ï mô hình 5I 

Hoạt động nghiên cứu phải hướng đến công bố quốc tế chất lượng cao (bài 
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báo ISI), sở hữu trí tuệ (IP); phải triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo 

(Innovation), gắn với công nghiệp (Industry) và mức độ quốc tế hóa cao 

(Intenationalization). Các hoạt động này phải được triển khai toàn diện và đồng bộ. 

NCKH cần được đánh giá cả về năng suất và chất lượng dựa trên hệ thống CSDL 

tích hợp trong nước và quốc tế. Đặc điểm của đại học 4.0 là thúc đẩy thực thi tri 

thức, phát triển sản phẩm và vốn hóa tri thức. Vì vậy, các hoạt động và chỉ số về sở 

hữu trí tuệ, hợp tác doanh nghiệp, kinh phí hợp tác doanh nghiệp, số lượng doanh 

nghiệp spin-offs phải được đề cao. Trong hệ sinh thái đại học ĐMST, cơ sở vật 

chất và môi trường không chỉ phục vụ các hoạt động đào tạo và NCKH truyền 

thống mà cần thúc đẩy khởi nghiệp, cần có không gian hỗ trợ khởi nghiệp, không 

gian sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp…  

4.2. Các đặc trƣng của đ i học th ng minh định hƣớng đổi mới sáng t o 

Đại học thông minh định hướng ĐMST hay đại học thích ứng với CMCN 4.0, 

theo nghiên cứu và đề xuất của đề tài, có 7 đặc trưng lần lượt được trình bày dưới 

đây. 

4.2.1.  ņ¨o tͧo theo ĽΠnh h̯αng khεi nghiΜp 

Trong nền công nghiệp 4.0, sự xuất hiện và bị thay thế nhanh chóng của các 

loại công nghệ dẫn đến sự xuất hiện nhanh chóng của các loại nghề nghiệp phi 

truyền thống. Đây là đặc điểm quan trọng không những để định hướng cho việc 

thay đổi chương trình đào tạo, hình thành các ngành nghề mới trong các trường 

đại học mà định hướng “học tập suốt đời”còn trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối 

với mọi kỹ năng làm việc trong thời kỳ công nghiệp 4.0. 

Vai trò và mục tiêu đào tạo đang thay đổi theo hướng thúc đẩy tinh thần 

ĐMST cho người học, dạy cho người học biết phát triển tài năng cá nhân 

(personalized learning), nhưng biết sáng tạo tập thể (common creating). Hơn thế 
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nữa, sứ mệnh giáo dục có sự chuyển đổi: giáo dục đại học được yêu cầu phải chuẩn 

bị lực lượng lao động có khả năng di chuyển dễ dàng hơn giữa các ngành nghề, 

giữa các lĩnh vực hoạt động và giữa các nền văn hóa khác nhau, chứ không phải 

đào tạo họ cho một ngành nghề cụ thể, ở một thời gian và trong không gian cụ thể. 

Giáo dục cần tập trung vào phát triển các năng lực chung và các năng lực thuộc các 

lĩnh vực chuyên ngành. 

 

Hình 3. Mô hình “5 trong 1” với một (1) Chuẩn đầu ra với nhiều kỹ năng mới của 

công dân 4.0 và năm (5) thành tố của quá trình đào tạo.  

Nguồn: Đức và nnk., 2018. 

Để thích với cuộc CMCN 4.0, đào tạo theo định hướng khởi nghiệp phải được 

triển khai theo mô hình “5 trong 1” (5 thành tố trong 1 mục tiêu) (hình 4.2), trong 

đó: Một (1) Chuẩn đầu ra với nhiều kỹ năng mới của công dân 4.0 và Năm (5) 

thành tố bao gồm: 

- Có nhiều chương trình đào tạo (ngành nghề) mới có tính liên ngành và 

xuyên ngành cao và nhiều chương trình đào tạo gắn với công nghệ 4.0; 
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- Cấu trúc chương trình đào tạo mới; 

- Công nghệ đào tạo mới; 

-  Các dự án khởi nghiệp mới; 

- Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp mới kết nối tất cả các bên liên quan: giảng 

viên, người học, giảng đường, phòng thí nghiệm và người sử dụng. 

Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của đại học 4.0 không chỉ được thể hiện trong 

đặc điểm ngành nghề, mà cả trong cấu trúc của chương trình đào tạo.  

Công nghệ đào tạo thông minh dựa vào kỹ thuật Internet, điện thoại thông 

minh và Internet kết nối vạn vật (IoT) sẽ trở thành phổ biến, thay thế cho công 

nghệ đào tạo dựa trên giấy và bút; máy tính cá nhân. Tuy nhiên, công nghệ đào tạo 

hỗn hợp (blended learning) kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến vẫn là mô hình 

hiệu quả nhất. Đặc biệt công nghệ MOOC (Massive Open Online Courses) sẽ được 

ứng dụng rộng rãi và phổ biến.  

Cuối cùng, về hạ tầng và kết nối trong đào tạo đại học. Theo cách diễn đạt về 

công nghiệp 4.0: con người, vận vật và máy móc được kết nối để tạo ra một nền 

sản xuất và dịch vụ cá thể hóa. Nội dung và công nghệ được kết nối để thúc đẩy 

mục tiêu đào tạo cá thể hóa. Một hệ sinh thái như vậy sẽ biến đổi trường đại học 

truyền thống thành một hệ sinh thái ĐMST và sẽ được lần lượt trình bày trong các 

phần sau. 

4.2.2.  Nghi°n cοu h¨n l©m ĽΠnh h̯αng v¨ kΔt hιp ĽΫi mαi s§ng tͧo 

Khả năng ĐMST, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn không 

chỉ phụ thuộc việc nắm bắt các qui luật tự nhiên, các nguyên lý khoa học mà còn 

phụ thuộc vào khả năng thiết kế ý tưởng công nghệ, phát triển thử nghiệm trong 

phòng thí nghiệm, thử nghiệm ở qui mô nhỏ, chế tạo và kiểm tra trong môi trường 

thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và vận hành trong môi trường thực. Điều này có 



 

Báo cáo tóm tắt đề tài KHGD/16-20.ĐT.007 - 33-  

 

nghĩa là khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu rất phụ thuộc vào 

mức độ sẵn sàng công nghệ (Technology Readiness Level – TRL). 

Theo thang 9 bậc của các TRLs, nghiên cứu cơ bản, hàn lâm ở các mô hình 

trường đại học truyền thống với ba mức TRL đầu tiên chỉ có thể chuyển giao được 

các dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ. Ba mức TRL tiếp theo 

phải được thực hiện thông qua hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp. Kết 

quả nhận được trong giai đoạn này nhận được thông qua thực hiện các dự án 

nghiên cứu và hình thành các phát minh sáng chế. Trong thời kỳ CMCN 4.0, để gia 

tăng giá trị của mình và để trở thành các đại học định hướng ĐMST, các trường đại 

học phải vượt qua các giới hạn truyền thống này. Bên cạnh các nghiên cứu hàn lâm 

truyền thống (phù hợp với các xu hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ của 

thế giới; với các định hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ và kỹ thuật chế 

tạo cho các lĩnh vực tự nhiên và công nghệ của quốc gia; với các định hướng phát 

triển cả trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa) các trường 

đại học cần quan tâm phát triển các định hướng khởi nghiệp liên ngành. Trong quá 

trình thực hiện, nghiên cứu ở các trường đại học không nên chỉ nên dừng lại ở việc 

công bố các ấn phẩm khoa học. Đối với các sản phẩm có tiềm năng, trường đại học 

có thể tập trung đầu tư thành nhiều pha, nhiều giai đoạn tương ứng với các mức độ 

sẵn sàng công nghệ TRL khác nhau, kiên trì để đạt tới TRL cao nhất, sẵn sàng cho 

thương mại hóa. Để hiện thực hóa chiến lược này, hệ thống các đề tài nghiên cứu 

cấp Bộ, ngành, thậm chí cả các đề tài trong hệ thống Quỹ Nafosted, cũng cần được 

phân chia thành nhiều nhóm, trong đó có các đề tài nghiên cứu và phát triển ý 

tưởng công nghệ bắt đầu được triển khai (TRL 3); nghiên cứu, thiết kế các cấu 

phần, mô đun công nghệ được thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm (TRL 4); nghiên cứu các mô đun công nghệ cơ bản, tách rời được tích hợp 

và kiểm tra trong môi trường thử nghiệm (TRL 5); Nghiên cứu chế tạo mẫu thử 

đầu tiên được chế tạo và kiểm tra trong môi trường thử nghiệm (TRL 6). Đại học 

phải chủ động mở rộng đến phạm vi đó, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp để 
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tiếp tục nghiên cứu mẫu chế tạo thử lần hai được trình diễn trong môi trường hoạt 

động thực tế (TRL 7); nghiên cứu tích hợp công nghệ trong sản phẩm hoàn chỉnh 

và thử nghiệm trong điều kiện thực tế (TRL 8) và cuối cùng, công nghệ được tích 

hợp trong sản phẩm thương mại hóa (TRL 9). 

4.2.3.  Hoͧt Ľίng ĽΫi mαi s§ng tͧo trong hΜ sinh th§i khεi nghiΜp 

Đây là đặc trưng cốt lõi, xác định mức độ đáp ứng của mô hình đại học 4.0, 

không có hoạt động này, đại học chỉ ở dưới mức 3.0.  

Các khó khăn và cản trở trong việc phát triển sản phẩm thương mại hóa 

thường được mô tả ẩn dụ qua khái niệm “Thung lũng chết” (Valley of the Death), 

được sử dụng rất phổ biến trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Theo phép ẩn dụ này, 

thung lũng chết về thương mại hóa sản phẩm có nghĩa là nơi không có lối thoát, ở 

đó nhiều ý tưởng mới trải qua quá trình ĐMST nhưng không tiến triển thêm được. 

Một số ý tưởng có thể thành công, thoát ra được khỏi thung lũng chết nhưng cần 

tới từ 5-10 năm. 

 

Hình 4. Thung lũng chết – Rào cản về mức độ sẵn sàng đầu tư của nhà nước, các 

trường đại học doanh nghiệp. 

Thung lũng chết thường liên quan đến giai đoạn phát triển ĐMST và được mô 

tả dựa trên khái niệm về mức độ sẵn sàng công nghệ (TRLs) (xem hình 4). Các 

hoạt động nghiên cứu sáng tạo ở các trường đại học thường chỉ tiếp cận với 3 mức 

TRL đầu tiên. Đây là giai đoạn chỉ được tài trợ chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà 
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nước. Chế tạo thử sản phẩm là một quá trình mất nhiều thời gian và chi phí, cần 

đầu tư. Nghiên cứu cơ bản luôn cần thêm các nghiên cứu phát triển và nguồn vốn 

để công nghệ có thể sử dụng được. Tuy nhiên, nhóm khu vực tư nhân và các nhà 

đầu tư không mặn mà với các nghiên cứu R&D này, vì sản phẩm chưa được định 

hình ổn định nên độ rủi ro cao. Các nhà sản xuất thường đợi đến khi sản phẩm 

được chứng minh sau quá trình phát triển và thương mại hóa công nghệ mới đầu 

tư. Về phía người tiêu dùng, thời gian chờ đợi còn lâu hơn vì người tiêu dùng phải 

thấy sản phẩm trên thị trường trước khi quyết định mua để sử dụng. Sự đắn đo này 

có nguyên nhân do các công ty thường quyết định đầu tư vào hoạt động ĐMST 

bằng cách so sánh các lợi ích có thể thu được so với rủi ro của khoản đầu tư. Các 

doanh nghiệp không muốn chia sẻ rủi ro này, do đó tạo ra một rào cản lớn đối với 

sự phát triển và thương mại hoá. Hậu quả là các nghiên cứu cơ bản rất khó thâm 

nhập vào thị trường. 

Để bắc các nhịp cầu vượt qua thung lũng chết, triển khai các hoạt động ĐMST 

thành công, hướng đến các sản phẩm thương mại hóa, chuỗi hoạt động 3 – 2 – 1, 

gồm có 3 trụ cột, 2 cơ chế và 1 mô hình thường được áp dụng. 

Đặc biệt, các viện nghiên cứu trong các trường đại học phải được yêu cầu thực 

hiện đúng chức năng phát triển công nghệ và định hướng phát triển sản phẩm, 

không nghiên cứu trùng lặp về khoa học cơ bản với các khoa, trường. Hơn thế nữa, 

trường đại học cần triển khai thành lập các mô hình vườn ươm doanh nghiệp 

(business incubator) từ các phát minh, sáng chế và sở hữu trí tuệ, các mô hình khởi 

nghiệp, thiết lập các doanh nghiệp spin-offs và doanh nghiệp xã hội (social 

enterprises) một cách đồng bộ (hình 5, dưới). Để hỗ trợ cho các mô hình trên hoạt 

động có hiệu quả, việc xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu tích hợp và thông tin kết nối 

cung cầu, ĐMST, đặc biệt là các mô hình phát triển quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đóng 

vai trò rất quan trọng. Trong mô hình này, các trường đại học hoàn toàn chủ động 
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trong việc triển khai định hướng ĐMST của mình.  

 

 

Hình 5. Mô hình “4 trong 1” – cánh tay nối dài đến hoạt động ĐMST thông qua 

tái cấu trúc hệ thống tổ chức của trường đại học (Chung, 2018). 

4.2.4.  Hoͧt Ľίng ĽΫi mαi s§ng tͧo dχa tr°n nΖn tͩng Ľͧi hΣc th¹ng minh 

Đại học hay khuôn viên đại học thông minh được thể hiện qua các dịch vụ 

thông minh xây dựng dựa trên nên tảng phần cứng và phần mềm phục vụ các hoạt 

động của trường đại học, cụ thể (i) Học tập thông minh (học trực tuyến, MOOC, 

SPOOC…); tự đánh giá, hỗ trợ học tập của cá nhân, nhóm, tự giám sát kết quả học 

tập (cảnh báo học vụ, tư vấn). (ii) Văn phòng thông minh (quản lý tiết kiệm năng 

lượng, thiết bị thông minh). (iii) An ninh thông minh (kiểm soát vào ra khuôn viên 

trường (cá nhân, sinh viên, phương tiện…), quả lý đậu xe (vị trí, trạng thái sẵn 

sàng, an ninh, báo trộm),… (iv) Nhận dạng thông minh (quản lý sự hiện diện và 
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hoạt động của cán bộ và sinh viên); (vi) Dịch vụ quản lý thông minh (quản lý hồ 

sơ, tư vấn thủ tục hành chính, quản lý tài liệu, thư viện, trang thiết bị) và (vii) Dịch 

vụ phục vụ thông minh (phục vụ đời sống sinh viên, tư vấn, giúp đỡ cộng đồng).  

Nền tảng của đại học thông minh như vậy gắn liền với sự phát triển của công 

nghệ Web và công nghệ CPS. 

Mô hình đại học thông minh hiện đại nhất hiện nay là mô hình đại học ứng 

dụng các hệ thống thực-ảo và Internet vạn vật. Các hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu 

của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và xây dựng các mô hình nhà 

máy thông minh. CPS thường được thiết kế với cấu trúc 5C (Connection - kết nối 

thông tin, Conversion - chuyển đổi thông tin, Cyber - phân tích, Cognition - nhận 

diện và Configuration - cấu hình hóa). 

4.2.5.  C̭ chΔ tχ chν Ľͧi hΣc cao trong mΧi quan hΜ vαi c̭ quan quͩn lĨ v¨ 

doanh nghiΜp  

Cơ chế phối hợp giữa Đại học - Chính phủ - Doanh nghiệp thường được gọi 

mô hình “3 trong 1” - là nội dung cốt lõi của cơ chế vận hành một đại học định 

hướng đổi mới sáng tạo. Cơ chế này được vận hành dựa vào cái gọi là mô hình 

vòng xoắn ba phần đổi mới sáng tạo (Triple helix model of innovation) do 

Etzkowitz và Leydesdorff (1995) đưa ra.  

Trong mối quan hệ Đại học – Chính phủ - Doanh nghiệp, quan hệ về về các 

dòng tài chính cũng là yếu tố quan trọng có tính quyết định. Cơ chế tài chính của 

đại học 2GU đã cải tiến và định hướng đáng kể về trọng tâm và chất lượng nghiên 

cứu. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, dòng tài chính đầu tiên vẫn là nguồn thu lớn nhất 

cho các trường đại học với quan điểm cho rằng giáo dục nói chung, trong đó có 

giáo dục đại học là công cụ của chính phủ; nhà nước phải chịu trách nhiệm cho các 

hoạt động đó. Điều này đã đến tình trạng có sự mặc cả với nhà nước. Trong giai 
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đoạn chuyển tiếp thứ hai, quan điểm truyền thống này hiện đang bị thách thức bởi 

quan điểm rằng trách nhiệm của nhà nước và các trường đại học phải được giải 

quyết đồng bộ. Chính phủ, đại diện cho người dân và chịu trách nhiệm chi tiêu tiền 

của dân phải quyết định chi bao nhiêu ngân sách quốc gia cho khoa học và giáo 

dục và chi cho những nội dung nào. Dòng tài chính thứ hai và cơ chế phân bổ kinh 

phí nghiên cứu thông qua cạnh tranh như vậy đã rõ. Phần chi cho giáo dục cũng 

nên được thực hiện tương tự thông qua việc thành lập các quỹ học bổng cho phép 

sinh viên có thể trả một khoản phí tương ứng với chi phí giáo dục thực tế. Với cách 

tổ chức như vậy, sứ mệnh của “dòng tài chính đầu tiên” trực tiếp cấp cho các 

trường đại học kết thúc. Sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ cũng kết thúc và các 

trường đại học trở thành các tổ chức độc lập hoàn toàn có quyền tự chủ trong việc 

xác định các quy tắc cho toàn bộ các hoạt động của mình. Thay vì cố gắng đảm 

bảo chất lượng bằng sự kiểm soát của mình, chính phủ để hệ thống hoạt động theo 

cơ chế cạnh tranh thị trường. Cơ chế này đã thành công đối với các trường đại học 

độc lập ở Hoa Kỳ.  

4.2.6.  ņͧi hΣc ĽΫi mαi s§ng tͧo v¨ mίt c̭ sε giáo dλc c· t²nh quΧc tΔ h·a cao  

Trước đây, mức độ quốc tế hóa của một trường đại học chỉ được đánh giá 

bằng hoạt động trao đổi quốc tế đối với giảng viên và sinh viên, mức độ quốc tế 

hóa đội ngũ cán bộ khoa học và sinh viên. Để thúc đẩy quá trình ĐMST và toàn 

cầu hóa, các hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo hướng đến các sản phẩm 

chung, hình thành các giá trị sở hữu trí tuệ chung đang được quan tâm. Trong 

trường hợp này, các ý tưởng ĐMST nhiều khi được mang đến từ chính sánh thu 

hút các nhà khoa học quốc tế. 

Quốc tế hóa là thành phần quan trọng trong chiến lược ĐMST của trường đại 

học, trong đó tiếp cận giảng dạy theo các chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế được 

thi hành trong thực tiễn. Đồng thời, giảng viên và sinh viên (bao gồm cả nghiên 
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cứu sinh) được hỗ trợ để tăng cường giao lưu quốc tế. Hoạt động tìm kiếm và thu 

hút nhân tài quốc tế tham gia vào hoạt động sáng nghiệp của trường phải được 

quan tâm. Trường đại học, các khoa và các đơn vị trực thuộc hoạt động tích cực 

trong các tổ chức nghề nghiệp quốc tế (về học thuật, về chuyển giao tri thức và 

công nghệ). 

4.2.7.  Ph§t triΘn hài hòa v¨ bΖn vυng vαi cίng ĽΩng 

Phát triển hài hòa giữa mục tiêu vốn hóa tài sản tri thức, gia tăng giá trị kinh tế 

của đại học với việc tạo ra giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp và cộng đồng, vì 

sự phát triển của cộng đồng là mục tiêu cao cả của đại học. Trường đại học định 

hướng ĐMST không chỉ theo đuổi mục tiêu kinh tế, mà mục tiêu phát triển kinh tế 

được tích hợp cùng với mục tiêu phát triển tri thức khoa học, hướng tới tạo ra một 

giá trị cộng hưởng thiết thực và hiệu quả hơn của các trường đại học cho xã hội. 

Việc phát triển các sản phẩm hoàn chỉnh, hướng đến người dùng trực tiếp, thương 

mại hóa trực tiếp, góp phần gia tăng giá trị được triển khai trong khuôn viên đại 

học là một xu thế còn để tăng cường tự chủ đại học. Ngoài ra, đại học còn có trách 

nhiệm phục vụ cộng đồng, trước hết là phục vụ trực tiếp địa phương, vùng - nơi đại 

học hoạt động, bao gồm cả việc cung cấp nguồn nhân lực, cả việc hợp tác chuyển 

giao tri thức, tăng nguồn thu từ cộng đồng và địa phương. Tương tự, việc đóng góp 

và tăng nguồn thu từ các hợp tác với doanh nghiệp còn được đặc biệt quan tâm. 

Lưu ý rằng, hợp tác với các doanh nghiệp không phải tính qua các hợp đồng chung 

chung, hình thức mà chỉ đánh giá nếu hợp tác đó thực sự nghiên cứu được kết quả 

mới (công bố thành công trình nghiên cứu chung, sở hữu trí tuệ chung). Điều này 

cũng dễ hiểu, vì ở mức độ phát triển cao, để tạo ra được sự độc đáo và khả năng 

cạnh tranh, doanh nghiệp chỉ cần các kết quả nghiên cứu có bản quyền. 
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Chƣơng 5 

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA ĐẠI HỌC THÔNG MINH ĐỊNH HƢỚNG 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 

5.1. Mô hình hóa khái niệm đ i học th ng minh  

5.1.1.   Mô hình hóa khái niΜm Ľͧi hΣc thông minh 

Đại học thông minh là một khái niệm liên quan đến việc hiện đại hóa và công 

nghệ hóa toàn diện tất cả các quy trình và hoạt động giáo dục, còn giáo dục thông 

minh là hoạt động trực tiếp đổi mới chất lượng đào tạo, nghiên cứu, thương mại 

hóa tri thức và các hoạt động khác của đại học. Về giáo dục thông minh, IBM định 

nghĩa như sau: “Một hệ thống giáo dục liên ngành, lấy người học làm trung tâm, 

kết nối các cơ sở giáo dục và cung cấp: (i) các chương trình học tập thích ứng và 

điều kiện học tập tốt cho người học; (ii) công nghệ dạy – học hợp tác và tài nguyên 

số cho giảng viên và người học; (iii) qui trình quản trị được tin học hóa, hoạt động 

trong lớp học được giám sát và báo cáo; (iv) thường xuyên cập nhật thông tin về 

người học, (v) tài nguyên học tập trực tuyến cho người học ở khắp mọi nơi”. 

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích vừa nêu, kết hợp với sứ mệnh và đặc điểm 

của đại học thế hệ thứ ba trong thời kỳ CMCN 4.0 (Đức, 2020), có thể đưa ra một 

định nghĩa mới về đại học thông minh: “Đại học thông minh là một cơ sở giáo dục 

định hướng đổi mới sáng tạo được chuyển đổi số; sử dụng hạ tầng số (pháp lý số, 

nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số và ứng dụng số) để cung cấp  dịch vụ đào tạo 

cá thể hóa cho người học mọi thế hệ ở trong nước và trên khắp thế giới, đáp ứng 

yêu cầu học tập suốt đời và phát triển bền vững của các cá nhân cũng như các 

quốc gia”. 
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5.1.2.  Mοc Ľί thông minh cνa Ľͧi hΣc thông minh 

Đại học thông minh có sáu đặc trưng là: khả năng thích ứng (adaptation), khả 

năng thu nhận thông tin (sensing), khả năng chuyển đổi thông tin thành CSDL, số 

hóa (infering), khả năng phân tích, chẩn đoán (self-learning), khả năng dự báo 

(anticipation), khả năng tối ưu hóa (self-optimization or re-structuring). Đó cũng 

được coi là sáu mức thông minh sắp xếp tăng dần từ thấp lên cao của đại học thông 

minh. Tuy nhiên, khi xem xét và phân tích kỹ có thể thấy rằng mức độ đầu tiên 

(thích ứng) và cuối cùng (tối ưu hóa) là điểm đầu tiên và cuối cùng khi thực hiện 

một chu trình. Điểm cuối của chu trình này có thể là điểm xuất phát của chu trình 

mới; chúng có nhiều điểm tương đồng nên có thể tích hợp vào làm một. 

5.2. Mức độ sẵn sàng của đ i học th ng minh 

Theo mô hình trưởng thành thông minh, đại học thực hiện giáo dục thông 

minh có năm mức độ sẵn sàng: Khởi đầu, Hoàn thiện, Tiêu chuẩn hóa, Định lượng 

hóa và Tối ưu hóa.  

Ở mức Khởi đầu (mức sẵn sàng thấp nhất – R1), mới có nhóm với khoảng 2-

3% giảng viên - nhà đổi mới triển khai các hoạt động theo phương châm "đề xuất 

và thử nghiệm" một số trong nội dung đã mô tả trong mô hình K-SMART và theo 

các mức độ 5C ở trên.  

Ở mức Hoàn thiện (mức sẵn sàng thứ hai – R2), đã có thêm nhóm giảng viên 

tiên phong tiếp nhận (chiếm khoảng 13-15% giảng viên) tham gia cùng nhóm 

giảng viên - nhà đổi mới tiến hành các hoạt động theo phương châm “Phân tích dữ 

liệu và hoàn thiện”, thực hiện lặp các công cụ và phương pháp đổi mới đối với 

nhiều đối tượng người học, theo các địa điểm và trên các thiết bị đặt khác nhau, 

theo các chuyên ngành khác nhau; phân tích và đánh giá kết quả thu được; tổng 

quát hóa kinh nghiệm triển khai. 
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Ở mức Tiêu chuẩn hóa (mức sẵn sàng thứ ba – R3), ngoài các giảng viên - nhà 

đổi mới, giảng viên tiên phong tiếp nhận đổi mới sớm, có thêm khoảng 30-35% 

giảng viên nữa và các nhóm cán bộ quản lý tham gia các hoạt động theo phương 

châm "Phát triển và thực thi tiêu chuẩn" để xây dựng và hình thành các tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá nhằm chuẩn hóa các hoạt động.  

Ở mức Định lượng hóa (mức sẵn sàng thứ tư – R4), hầu hết giảng viên và cán 

bộ quản lý tham gia. Các hoạt động triển khai theo phương châm "Đánh giá, kiểm 

soát và quản lý", nhằm xác định các chỉ số định lượng cho các tiêu chuẩn, tiêu chí, 

làm cơ sở đánh giá hiệu quả. 

Ở mức Tối ưu hóa (mức sẵn sàng cao nhất - R5), toàn bộ giảng viên, cán bộ 

quản lý và chuyên viên của trường đại học tiến hành các hoạt động theo phương 

châm "Liên tục đánh giá và tối ưu hóa". Đây như là một hoạt động đảm bảo chất 

lượng bên trong, bao gồm việc liên tục đánh giá kết quả hiện thời, giảng dạy thông 

minh, học thông minh, sư phạm thông minh và phân tích so sánh "kết quả dự kiến 

so với thực tế"; phân tích nguyên nhân và giải pháp, chỉnh sửa và/ hoặc tối ưu hóa 

các nhược điểm hoặc điểm yếu đã xác định; liên tục cải tiến các chức năng nghiệp 

vụ chính; liên tục cải tiến công tác quản lý và quản trị. 

5.3. M  hình đ i học th ng minh V-SMARTH 

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cần thực hiện công cuộc chuyển đổi số 

để từng bước xây dựng đại học thông minh với 3 trụ cột: 

- Số hóa: Tạo ra biểu diễn số của các thực thể vật lý, đặc biệt là nguồn học 

liệu; 

- Đổi mới mô hình hoạt động: đổi mới phương thức quản lý và dạy-học dựa 

trên các công nghệ số; 
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- Chuyển đổi: chuyển đổi toàn diện tư duy, văn hóa và phương thức lãnh đạo, 

quản lý và tổ chức phù hợp với mô hình dạy-học mới. 

Hình 6. Mô hình đại học thông minh V-SMARTH  

Trên cơ sở phát triển mô hình K-SMART về mục tiêu của đại học thông minh, 

đối sánh với tình hình cụ thể và điểm xuất phát của các cơ sở giáo dục đại học 

nước ta, mô hình V-SMARTH về nội dung và nhiệm vụ của đại học thông minh ở 

Việt Nam đã được đề xuất như trên hình 5.5. Theo mô hình này, đại học V-

SMARTH có 6 đặc trưng: (i) S – tài nguyên Số, (ii) M – học liệu truy cập Mở, (iii) 

A – môi trường dạy – học Ảo, (iv) R – đáp ứng nhu cầu học tập Riêng, (v) T –

phương pháp dạy – học có Tương tác và (vi) H – có Hạ tầng số. Nội dung của các 

thành tố này được mô tả trong hình 6. 
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Chƣơng 6 

BỘ TIÊU CHUẨN UPM ĐỐI SÁNH CHẤT LƢỢNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH 

ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

 

6.1. Bộ tiêu chuẩn UPM 

 Bộ tiêu chuẩn đối sánh chất lượng đại học do đề tài nghiên cứu này đề xuất 

kết hợp cả hai tiếp cận xếp hạng (đánh giá qua chỉ số và khảo sát qua phiếu) và 

kiểm định chất lượng (đánh giá qua phân tích minh chứng, phỏng vấn, quan sát và 

cả kiểm tra thực địa). Sau khi thử nghiệm tính khả thi khi thu thập và đánh giá cho 

một số CSGDĐH, Bộ tiêu chuẩn đối sánh mức độ đáp ứng cuộc CMCN 4.0 hay 

mức độ phát triển của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo có 

8 tiêu chuẩn và 54 tiêu chí đã được đề xuất, bao gồm: 

- Tiêu chuẩn 1: Quản trị chiến lược - 5 tiêu chí, trọng số 6%. 

- Tiêu chuẩn 2: Đào tạo - 15 tiêu chí, trọng số 35%. 

- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu - 4 tiêu chí, trọng số 20%. 

- Tiêu chuẩn 4: Đổi mới sáng tạo 4 tiêu chí, trọng số 11%. 

- Tiêu chuẩn 5: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - 4 tiêu chí, trọng số 6%.  

- Tiêu chuẩn 6: CNTT và tài nguyên số -10 tiêu chí, trọng số 10%. 

- Tiêu chuẩn 7: Mức độ quốc tế hóa - 9 tiêu chí, trọng số 6%. 

- Tiêu chuẩn 8: Phục vụ cộng đồng - 3 tiêu chí, trọng số 6%. 

Bộ tiêu chuẩn này được đặt tên là UPM (University Performance Metrics).  

Các nhóm tiêu chí cũng được cấu trúc lại theo 3 nhóm: (i) các tiêu chí cơ bản 
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của các bảng xếp hạng xếp hạng (ranking), (ii) các tiêu chỉ của các xếp hạng gắn 

sao (ranking) và (iii) các tiêu chí bổ sung đối sánh mức độ đáp ứng CMCN 4.0. 

Kết quả được trình bày trên bảng 2. So sánh với bộ tiêu chí xếp hạng đại học 

nghiên cứu mà các bảng xếp hạng QS, THE, AWUR và Webometrics, UPM có 10 

tiêu chí giống nhau (nhưng chiếm trọng số 34,5%). Bộ tiêu chuẩn UPM cũng có 

thêm 20 tiêu chí (chiếm trọng số 34,5%) đã từng được áp dụng trong các bảng xếp 

hạng xếp nhóm đại học của QS Star và U-Multirank. Ngoài ra, UPM đã phát triển 

thêm 24 tiêu chí mới (với trọng số 31%) liên quan trực tiếp đến các yếu tố của 

CMCN 4.0, đặc biệt là hoạt động quản trị chiến lược, đào tạo 4.0, hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo và khởi nghiệp; quốc tế hóa, phục vụ cộng đồng và hỗ trợ học tập 

suốt đời. 

Cũng như các bảng xếp hạng khác, việc xác định trọng số luôn có độ tùy biến 

cao, phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu của bảng xếp hạng. Theo đó, ngoài yếu 

tố toàn diện, các tiêu chí cốt lõi đo lường các hoạt động và sản phẩm đầu ra chính 

của nhà trường thường có trọng số cao hơn. Ngoài ra, việc lựa chọn trọng số cho 

các tiêu chí cũng có sự tương thích nhất định với các bảng xếp hạng trên thế giới 

và đặc biệt phải đảm bảo làm sao để khi CSGDĐH được đánh giá tổng thể với mức 

sao x thì tổng số các tiêu chí đạt mức sao x trở lên phải đạt ít nhất 50% (tức là 27 

tiêu chí đối với UPM). 
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Bͩng 2. Các tiêu chí và trọng số (ghi trong ngoặc) của bộ tiêu chuẩn UPM 

 

Trong khoa học đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục, trong khi việc xác 

định các tiêu chí chỉ phụ thuộc một phần vào mục tiêu của bộ công cụ, chủ yếu vào 

khả năng thu thập dữ liệu thì trọng số và mốc chuẩn của các tiêu chí mang tính 

mục tiêu và chủ quan khá cao, tùy thuộc rất nhiều vào hiện trạng của đối tượng 

tham gia; định hướng phát triển ưu tiên của các quốc gia. Việc để 10 tiêu chí thuộc 

nhóm định hướng nghiên cứu với 34,5% trọng số nhằm thúc đẩy quá trình đối sánh 
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quốc tế, làm cơ sở tham gia xếp hạng quốc tế và xây dựng các CSGDĐH định 

hướng nghiên cứu ở Việt Nam. Thêm vào đó, cũng như quan điểm tiếp cận chung 

của UPM, các chỉ số cốt lõi, có khả năng đánh giá định lượng với độ chính xác sẽ 

có trọng số lớn. Còn các tiêu chí thứ yếu, khả năng đánh giá có định tính cao sẽ có 

trọng số thấp hơn, đảm bảo độ tin cậy chung. Nhóm chỉ số tiếp cận đại học 4.0 

cũng có trọng số tương đương (31%), thể hiện sự quan tâm đúng mức của UPM 

đối với sự phát triển đáp ứng CMCN 4.0. 

6.2. Xây dựng cổng th ng tin và phần mềm UPM 

Bộ tiêu chuẩn UPM đã được lập trình và phần mềm được cài đặt vào cổng 

thông tin tương ứng ở địa chỉ: http://upm.vn/ và đăng ký Bản quyền tác giả số 

1851/2020/QTG ngày  27/3/2020 của Bộ TTVH&DL. Các thông tin cơ bản về hệ 

thống này được mô tả sơ lược dưới đây. 

Hệ thống UPM có 3 nhóm người dùng: Người dùng khách (cộng đồng), Biên 

tập/quản trị viên của CSGDĐH, Quản trị viên hệ thống. 

6.3. Đánh giá thử nghiệm và thảo luận 

Việc thử nghiệm tiến hành cho hai nhóm (i) đại học định hướng nghiên cứu, 

(ii) đại học định hướng ứng dụng và mở rộng quy mô tới 30 CSGDĐH trong nước 

và khu vực Đông Nam Á. 

6.3.1.   ņͧ i hΣc ĽΠnh h̯αng nghiên cοu 

Sử dụng số liệu xếp hạng quốc tế, số liệu kiểm định chất lượng giáo dục, số 

liệu CSDL tích hợp về công bố quốc tế Web of Science và Scopus trên hệ thống 

Vcgate, báo cáo đánh giá ngoài, báo cáo ba công khai, báo cáo thường niên, thông 

tin trên trang điện tử của các CSGDĐH, kết hợp với khảo sát và phỏng vấn, trao 

đổi trực tiếp, UPM có thể đánh giá mức độ đạt chuẩn và gắn sao cho từng tiêu chí, 

từng tiêu chuẩn và tổng thể. Theo đó, các tiêu chí, tiêu chuẩn và kết tổng thể đạt từ 

http://upm.vn/
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30-55% trọng số quy định thuộc nhóm 3 sao; 55-75% đạt mức 4 sao và trên 75% 

trở lên sẽ đạt mức 5 sao. Kết quả thử nghiệm của nhóm nghiên cứu cho 3 

CSGDĐH là ĐHQGHN, ĐHQG TpHCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được 

biểu diễn trên hình 7. Đây là 3 trong 4 CSGDĐH của Việt Nam có tên trong top 

300 của bảng xếp hạng QS Châu Á năm 2020 (ĐHQGHN – thứ 147, ĐHQG 

TpHCM – thứ 143 và Trường ĐHBKHN – thứ 261-270). Đồng thời các đơn vị này 

còn có mặt trong top 1000 thế giới của QS và THE. Theo đánh giá của UPM, mặc 

dù một số cơ sở còn có một vài tiêu chuẩn mới đạt chuẩn 4 sao, nhưng xét tổng thể 

cả 3 CSGDĐH hàng đầu của Việt Nam đều đã có thể gắn chuẩn 5 sao (> 750 

điểm). 

  

Hình 7. Kết quả đối sánh theo các mốc chuẩn đại học top 100 châu Á đối với các 

nhóm tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí UPM cho ĐHQGHN, ĐHQG TpHCM và Trường 

ĐHBKHN.   

6.3.2.   ņͧ i hΣc ĽΠnh h̯αng οng dλng 

Tiếp cận chiến lược phát triển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được xác định 

là CSGDĐH định hướng ứng dụng. Năm 2020, trường này đã tham gia xếp hạng 

đối sánh QS-stars và đã được đánh giá với mức 4 sao (> 550 điểm). Khi áp dụng 

bộ tiêu chuẩn UPM theo định hướng đại học nghiên cứu, CSGDĐH này chỉ đạt 

mức 3 sao (< 400 điểm). Áp dụng bộ tiêu chuẩn UPM định hướng, Trường ĐH 
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Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn 4 sao với tổng số điểm 557/1000 điểm khá phù hợp 

với kết quả mà QS-stars đã đánh giá. Theo đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 

một CSGDĐH ngoài công lập rất năng động, có chiến lược phát triển với định 

hướng khởi nghiệp rất rõ ràng và kết quả phục vụ cộng đồng tốt (đạt 5 sao), trường 

cũng có thế mạnh trong việc xây dựng môi trường học thuật và hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo, CNTT và tài nguyên số, thậm chí việc đầu tư cho cả chỉ số công bố 

quốc tế (đạt 4 sao). Tuy nhiên, các chỉ số về đào tạo (đặc biệt là năng lực đào tạo 

sau đại học) và quốc tế hóa còn hạn chế (mới đạt tương ứng ở mức 3 và 2 sao). 

6.3.3.  Mε rίng quy mô thσ nghiΜm 

Tính đến ngày 15/8/2020, Hệ thống UPM đã được 30 CSGDĐH trong nước 

và khu vực ASEAN tham gia sử dụng và được Ban thư ký AUN đánh giá cao. 

UPM đã hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với các trường đại học Việt Nam và khu vực 

ASEAN thu thập và thẩm định CSDL từ nhiều nguồn, trong đó có cả dữ liệu kiểm 

định chất lượng giáo dục. Kết quả ban đầu đạt được là ĐHQGHN và hai trường 

thành viên là ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Công nghệ cùng Trường ĐH Bách 

khoa Hà Nội và Trường ĐH Kasetsart (Thái Lan) đã đạt tiêu chuẩn 5 sao. Nhóm cơ 

sở GDĐH đạt 4 sao định hướng nghiên cứu gồm ĐH Huế (cùng các trường thành 

viên ĐH Y-Dược, ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm) và các trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Thủy Lợi, ĐH Mỏ-Địa chất, ĐH Giao thông 

Vận tải, ĐH Phenika và ĐH Burapha (Thái Lan), ĐH Malang (Indonesia). Trường 

ĐH Kinh tế thuộc ĐH Huế là trường ĐH khối khoa học xã hội đầu tiên đánh giá 

theo định hướng nghiên cứu đạt chuẩn 3 sao. Theo định hướng ứng dụng, đạt 

chuẩn 4 sao có các trường ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, ĐH Thủ Dầu 

Một, ĐH Quy Nhơn, ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH West Visayas (Philippines). 

Nhóm 3 sao có các trường ĐH Thành Đô, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH 

Phan Thiết, ĐH Centro Escolar (Philippines). 
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Chƣơng 7 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

 

CMCN 4.0 đang xảy ra trong giai đoạn giáo dục đại học thế giới đang chuyển 

sang thế hệ ba, trong đó đồng thời với chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

chức năng thứ ba về đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức được đặc biệt tập 

trung ưu tiên. Mô hình đại học 4.0 đã được khái quát là mô hình đại học thế hệ ba, 

đáp ứng yêu cầu và được sự hỗ trợ của CMCN 4.0. Đó là mô hình đại học thông 

minh định hướng đổi mới sáng tạo. Trong đó, thành tố ĐMST (và khởi nghiệp sáng 

tạo) là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông 

minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công 

nghệ 4.0. Đây là định hướng phát triển phù hợp với thách thức của thời đại và cần 

thiết để định hướng năng lực của công dân Việt Nam trong thời đại 4.0, đồng thời 

thay đổi nền giáo dục từ chương, lý thuyết sang đào tạo gắn với năng lực thực tiễn và 

khả năng thích ứng, tự chủ và trách nhiệm cao. 

Các kiến nghị: 

7.1.  Về quản lý nhà nƣớc 

7.1.1.  VΖ chiΔn l̯ιc quΧc gia 

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về việc xây dựng và triển khai các chức năng 

của giáo dục đại học theo định hướng thông minh và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò 

là người dẫn đường cho KH&CN Việt Nam. Đây thực sự là mô hình đại học không 

chỉ “đoạn tuyệt” được một cách triệt để với giáo dục từ chương mà còn tạo khả 

năng tham gia trực tiếp vào nền sản xuất xã hội và đưa nhanh đất nước đến phồn 

vinh và thịnh vượng.  

Trong trường hợp này, Chính phủ cần cải thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt 
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động ĐMST nói chung và đào tạo ĐMST nói chung để tăng cường nguồn vốn con 

người về ĐMST; tăng cường quản trị công đối với hệ thống ĐMST; tăng cường 

ĐMST trong khu vực doanh nghiệp; nâng cao tỉ trọng đóng góp của các cơ sở 

nghiên cứu vào ĐMST để xây dựng hệ sinh thái ĐMST quốc gia; đầu tư xây dựng 

và phát triển nhanh một số CSGDĐH theo định hướng ĐMST.  

7.1.2.  VΖ mλc ti°u Ľ¨o toͧ  

Hình mẫu công dân Việt Nam 4.0 là mẫu người lao động sáng tạo, biết khám 

phá và dự báo tương lai; có khả năng và giải pháp để thích ứng và nắm bắt được, 

để rồi thành công với các cơ hội bất định trong tương lai, chứ không chỉ đơn thuần 

là mẫu người thông thạo kỹ năng chuyên sâu truyền thống. Đó là mẫu người có 

năng lực khởi nghiệp và năng lực nhân văn hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, cần 

có kế hoạch triển khai nhanh Khung trình độ quốc gia theo Quyết định Thủ tướng 

đã ban hành. 

7.1.3.  VΖ nίi dung Ľ¨o toͧ:  

Để thực hiện được 2 nội dung vừa nêu ở trên, GDĐT cần vượt lên trên nỗ lực 

cập nhật đầy đủ và kịp thời vào các giáo trình và CTĐT để tập trung trang bị cho 

người học các kỹ năng và năng lực đặc trưng của thời đại như: kỹ năng số, kỹ năng 

khởi nghiệp, năng lực học tập suốt đời và năng lực sẵn sàng thích ứng với tương lai 

luôn biến đổi. Bên cạnh đó, các ngành học đáp ứng trực tiếp CMCN 4.0 như công 

nghệ số, dữ liệu lớn, tự động hóa, kinh tế số… cũng nên được triển khai. Ngoài ra, 

cũng nên cân nhắc việc đảm bảo nội dung và rút ngắn thời gian đào tạo. Đây là 

một xu thế mới của thời đại. Trên hết, cần thay đổi hoặc cho phép vận dụng linh 

hoạt và sáng tạo danh mục các mã ngành đào tạo của Nhà nước hiện nay, taoh điều 

kiện thực hiện tự do học thuật trong việc phát triển chương trình đào tạo để có thể 

dẫn dắt sự phát triển. Thực tiễn triển khai các CTĐT thí điểm (chưa có trong danh 

mục của Nhà nước) vừa qua đã cho thấy tính đúng đắn của đề xuất này. 
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Ngoài việc khuyến khích các CSGDĐH xây dựng và triển khai đào tạo các 

CTĐT mới liên quan trực tiếp đến các công nghệ và ngành nghề 4.0 mới, cần có 

chủ trương/hướng dẫn các CSGDĐH hoặc tổ chức đầu mối tổ chức biên soạn các 

giáo trình chung về Kỹ năng số (thay cho môn học Tin học cơ sở hiện nay), Kỹ 

năng khởi nghiệp (áp dụng cho tất cả các đối tượng sinh viên), Kiến thức về sở hữu 

trí tuệ… Đây là một phần nội dung của Quyết định 1982/QĐ-TTg của Chính phủ 

về hỗ trợ khởi nghiệp. 

7.1.4.  VΖ ph̯̭ng ph§p v¨ c¹ng nghΜ Ľ¨o toͧ:  

Phải hướng tới đào tạo cá thể hóa, học tập theo phong cách và phương pháp 

nghiên cứu; ứng dụng CNTT nói riêng và Công nghệ 4.0 nói chung vào phương 

pháp dạy – học thông minh; áp dụng kỹ năng số vừa đào tạo cho người học vào 

việc sản xuất nội dung số phù hợp với CTĐT và học qua việc sản xuất nội dung số; 

thực hiện quá trình chuyển đổi số một cách chuyên nghiệp.  

Chương trình phát triển tài nguyên số của các CSGDĐH cần được triển khai 

đồng bộ và chia sẻ trong toàn hệ thống sẽ nhanh và toàn diện, tránh cát cứ. Trong 

trường hợp này, việc lên kế hoạch và phân công các đơn vị cùng phối hợp Việt ngữ 

hóa các bài giảng điện tử truy cập mở của các đại học nước ngoài cũng là một 

nguồn tài nguyên chất lượng cao. Tài nguyên số của các CSGDĐH kết nối với hệ 

thống Itrithuc quốc gia sẽ phát huy hiệu quả lên nhiều lần. 

7.1.5.  VΖ qu nͩ lý ch tͫ l̯ιng:  

Đồng thời với hoạt động kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng (quality 

assurance) đang thực hiện, nên xây dựng các Bộ chỉ số KPI cho các hoạt động 

đảm bảo chất lượng đại học để đối sánh và quản lý chất lượng các CSGDĐH. Bộ 

công cụ này vừa có tác dụng hướng dẫn, gợi ý các hoạt động mà các CSGDĐH cần 

phải thực hiện trong bối cảnh CMCN 4.0, vừa là cơ sở để đánh giá chất lượng. Bộ 
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chỉ số KPI cần được phân nhóm phù hợp với sứ mệnh của từng trường. Trong 

trường hợp này, sản phẩm của đề tài về Bộ tiêu chuẩn và phần mềm UPM là một 

công cụ phù hợp. Kết quả đối sánh và gắn sao từ Bộ công cụ UPM kết hợp với kết 

quả kiểm định chất lượng sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý và cộng đồng đầy đủ 

thông tin hơn về chất lượng của CSGDĐT. 

7.2. Các cơ sở giáo dục đ i học 

7.2.1.  Xây dχng chiΔn l̯ιc phát triΘn theo ĽΠnh h̯αng ņMST  

Xây dựng đại học theo định hướng thông minh đổi mới sáng tạo vừa là xu thế 

của thời đại, vừa là nhu cầu tự thân và trách nhiệm đóng góp giá trị cho xã hội. 

ĐMST không phải là độc quyền của các lĩnh vực tự nhiên và công nghệ mà có thể 

áp dụng cho tất cả các trường, mọi người, mọi nơi theo tiếp cận ĐMST mở. ĐMST 

và khởi nghiệp giải pháp vốn hóa tri thức tốt nhất, hỗ trợ công cụ cho các 

CSGDĐT thực hiện tự chủ, nhất là tự chủ tài chính. Trong quá trình xây dựng 

chiến lược cho giai đoạn mới 2021-2030, các CSGDĐH cần quan tâm các đặc 

trưng và sứ mạng của đại học thế hệ ba, trong đó sứ mạng thứ ba về ĐMST và khởi 

nghiệp, về đại học thông minh, về hỗ trợ học tập suốt đời và thúc đẩy các giá trị xã 

hội cần được quan tâm. 

7.2.2.  ņ¨o toͧ Ľ§p οng yêu c uͭ CMCN 4.0  

Các CSGDĐH cần khắc phục các điểm yếu và thách thức trong kỷ nguyên 4.0 

theo các tiếp cận: 

- Kết hợp đào tạo cả tinh hoa và đào tạo đại chúng trong từng CSGDĐH. Đây 

vừa là xu thế vừa tạo dựng yếu tố cạnh tranh cho chính CSGDĐH đó. Nếu đai học 

không đầu tư để vượt qua vị thế của mình, chịu sự phân khúc của thị trường lao 

động thì không có cơ hội để xây dựng thương hiệu, tạo yếu tố cạnh cạnh và đặc 

biệt có đóng góp chất lượng cho xã hội. 
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- Triển khai các CTĐT liên ngành và khai phóng, có khả năng dự báo và thích 

ứng cao; có độ mở và liên thông linh hoạt, kết nối liên khoa, liên trường; quốc tế 

hóa và uber hóa giảng viên, thậm chí còn khuyến khích sử dụng các chứng chỉ 

mini từ doanh nghiệp. 

- Thực hiện điều chỉnh và cập nhật nội dung của các CTĐT truyền thống bằng 

cách bổ sung các môn học mới trực tiếp liên quan đến các kỹ năng 4.0 như: Kỹ 

năng số, Kỹ năng khởi nghiệp, Sở hữu trí tuệ và tăng cường học kỳ doanh nghiệp 

một cách thực chất, hiệu quả. 

- Áp dụng đào tạo trực tuyến tích hợp; khuyến khích và tạo điều kiện để giảng 

viên và sinh viên cùng sản xuất nội dung số phục vụ đào tạo và nghiên cứu; biên 

soạn hoặc và nhập khẩu các giáo trình số (digital textbook), làm cơ sở để triển khai 

đào tạo trực tuyến một cách chuyên nghiệp và đúng bản chất. 

7.2.3.  Nghiên cοu h¨n l©m ĽΠnh h̯αng ņMST:  

Các CSGDĐH đang cùng một lúc phải nỗ lực thực hiện sứ mạng nghiên cứu 

của đại học thế hệ hai và sứ mạng ĐMST của thế hệ. Trong bối cảnh đó, văn hóa 

công bố quốc tế cần phải được nuôi dưỡng phát triển bền vững, đồng thời phải 

quan tâm mà còn cả các hoạt động sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế và thúc đẩy các 

hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. 

7.2.4.  Xây dχng hΜ sinh th§i ņMST:  

Hệ sinh thái ĐMST phải được sự quán triệt, đồng thuận của tất cả các bên liên 

quan trong CSGDĐT, từ giảng viên, sinh viên, đến cả đội ngũ hành chính, phục vụ 

và các đối tác bên ngoài. Điều đó phải được xây dựng thành văn hóa. Tiếp đến, cơ 

sở vật chất và môi trường sáng tạo và ĐMST phải thuận lợi, đáp ứng yêu cầu kiến 

tạo. Trường đại học cần thiết kế, xây dựng không gian sáng tạo chung, trung tâm 

hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt là các vườn ươm doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động 
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NCKH và khởi nghiệp của giảng viên và sinh viên. Hệ sinh thái này cần được kết 

nối với doanh nghiệp cả trước, trong và sau hoạt động đào tạo. 

7.2.5.  VΖ c̭ cuͫ tΫ chοc và tài chính:  

Xem xét tái cấu trúc mô hình khoa truyền thống thành các tổ chức liên ngành, 

có tính tự chủ cao theo cơ cấu tổ chức ma trận xoay 90 độ mà đề tài đề xuất. Kèm 

theo đó là mô hình giám đốc các CTĐT đại học, giao quyền tự chủ cho giám đốc 

chương trình thực hiện uber hóa giảng viên trong trường thực hiện CTĐT. Tích 

cực nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà trường để thu hút giảng viên và sinh 

viên giỏi và tiếp cận thành công các dòng tài chính, thực hiện thành công tự chủ. 

7.2.6.  Thχc thi qu nͩ trΠ Ľͧi hΣc:  

Đồng thời với việc thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng bên trong, việc 

tham gia các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, các hoạt động kiểm định chất 

lượng là rất cần thiết, trong đó, xếp hạng và đối sánh là phương pháp quản trị mục 

tiêu rất đơn giản và hiệu quả. Trong trường hợp này, Bộ tiêu chuẩn UPM do đề tài 

đề xuất là một công cụ khá hợp lý, vừa phù hợp với các nguyên lý mà đại học Việt 

Nam đang tiếp cận, vừa phù hợp với lộ trình và quy định của Việt Nam, đảm bảo 

quản trị một cách toàn diện các hoạt động của CSGDĐH theo định hướng thông 

minh và ĐMST. 

7.3. Chuyển giao sử dụng Bộ c ng cụ UPM đối sánh chất lƣợng đ i học 

7.3.1.  ņΧi vαi c§c CSGDņH  

Các CSGDĐH có thể được cung cấp tài khoản miễn phí và phân quyền quản 

lý, sử dụng trực tiếp công cụ đối sánh trên hệ thống, không cần cài đặt và đầu tư 

riêng. Quản trị viên của các CSGDĐH có thể chủ động, thường xuyên cập nhật 

thông tin theo tình hình hoạt động và CSDL của đơn vị, đối sánh với việc thực hiện 

chiến lược đồng thời đối sánh với các CSGDĐH khác trong hệ thống. 
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Trong thời gian trước mắt, khi các CSGDĐH đang trong quá trình xây dựng 

chiến lược phát triển và Văn kiện đại hội Đảng các cấp, bộ công cụ UPM có thể hỗ 

trợ thông tin để các trường phân tích SWOT, xác định điểm mạnh, điểm yếu của 

đơn vị, từ đó xác định mục tiêu chiến lược và lựa chọn giải pháp phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, UPM sẽ là công cụ quản trị mục tiêu, 

đồng thời là phương thức thực hiện công khai chất lượng với cộng đồng. 

7.3.2.  ņΧi vαi Bί GD&ņT  

Thông tin trên UPM là một kênh để các Vụ, Cục chức năng nắm bắt và quản 

lý chất lượng của các CSGDĐH và hệ thống đào tạo đại học của các nước. Ví dụ: 

- Vụ KHCN&MT và Vụ GDĐH có thể sử dụng UPM để đối sánh tình hình 

xây dựng đại học định hướng nghiên cứu theo Nghị định 99/NĐ-CP; xác định năng 

suất và chất lượng công bố quốc tế và nói chung là mức độ đáp ứng CMCN 4.0. 

- Cục Quản lý chất lượng giáo dục có thể sử dụng kết quả của UPM để đối 

sánh kết quả đánh giá ngoài của các Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. 

7.3.3.  ņΧi vαi nhóm nghiên cοu 

Nhóm nghiên cứu sẽ duy trì hoạt động của hệ thống UPM sau khi đề tài kết 

thúc, cấp tài khoản và hỗ trợ các CSGDĐH sử dụng hệ thống. Đồng thời, nhóm có 

kế hoạch triển khai một cách độc lập hoặc kết hợp với các Trung tâm kiểm định 

chất lượng để spin-out kết quả nghiên cứu, xây dựng một bảng xếp hạng và đối 

sánh chất lượng cho đại học Việt Nam. Trong trường hợp này, các CSGDĐH sử 

dụng hệ thống, ngoài mục đích tự đối sánh và quản trị mục tiêu, nếu có yêu cầu 

được gắn sao và công bố kết quả ra cộng đồng, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức nhóm 

chuyên gia thẩm định kết quả và xây dựng phương thức công bố kết quả một cách 

phù hợp. 
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7.4. Lộ trình triển khai thực hiện 

- Năm 2021-2022:  

(i) Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến 

lược phát triển GD-ĐT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 20245, xác định quan 

điểm và mục tiêu xây dựng để thiết lập văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

hoạt động ĐMST, thực hiện chuyển đổi số, đào tạo các thể hóa và học tập suốt đời; 

xây dựng được một số CSGDĐH định hướng đổi mới sáng tạo góp phần thực hiện 

thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nâng cao chỉ số ĐMST quốc 

gia. 

(ii) Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số GD-ĐT, 

xây dựng một quốc gia số với nội dung phong phú, chất lượng và được hoạt động 

trên một nền tảng công nghệ hiện đại, phục vụ hiệu quả việc tổ chức đào tạo mở, 

linh hoạt, có tương tác, hỗ trợ đào tạo cá thể hóa và học tập suốt đời. 

(iii) Các CSGDĐH xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển đến năm 

2025, tầm nhìn 2045 trên cơ sở sử dụng Bộ tiêu chí đối sánh UPM để phân tích 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; đồng thời làm các chỉ số, chỉ tiêu của 

chiến lược. 

(iv) Các CSGDĐH chủ động nghiên cứu, xây dựng đề cương, chương trình, 

tài liệu dạy – học của các học phần về “Nhập môn Công nghệ số” hoặc “Nhập môn 

Trí tuệ nhân tạo và thống kê, phân tích”, áp dụng vào tất cả các CTĐT bậc đại học 

như một bước chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng số cho công dân 4.0. Tương tự, 

học phần về “Năng lực khởi nghiệp sáng tạo” cũng được triển khai áp dụng. Đầu tư 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giảng dạy các học phần về khởi nghiệp. 

Tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các CTĐT liên quan đến sự phát 

triển của các ngành nghề trong cuộc CMCN 4.0. 
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(v) Triển khai đồng bộ Quyết định số 1982/QĐ-TTg năm 2016 về Khung trình 

độ quốc gia và Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” số 

1665/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) trong các CSGDĐT, xây dựng 

các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và vườn ươm công nghệ. 

- Năm 2023-2024: 

(i) Các học học phần về kỹ năng số và kỹ năng khởi nghiệp được triển khai 

phổ biến trong các CSGDĐH Việt Nam. 

(ii) Tỷ lệ bài giảng, giáo trình phục vụ giáo dục mở được số hóa đạt trên 50%. 

Tỷ lệ số môn học có bài giảng điện tử đạt 30%. 

(iii) 50% CSGDĐH sử dụng Bộ chỉ số UPM hoặc các hệ thống đối sánh tương 

tự để đối sánh chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với các 

CSGDĐH trong nước và khu vực; đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình. 

- Năm 2025:  

(i)  Việt Nam có 10 CSGDĐH định hướng nghiên cứu nằm trong nhóm 500 

Châu Á, trong đó có CSGDĐH thuộc nhóm 500 thế giới; 25 trường đại học Việt 

Nam có mặt trong xếp hạng chỉ số ĐMST của Scimago. 

(ii) Chỉ số ĐMST GII ở vị trí thứ 42 (năm 2020) của Việt Nam tiếp tục được 

cải thiện nhờ các đóng góp của khu vực đại học: số lượng công bố quốc tế, chỉ số 

trích dẫn từ các sáng chế và đặc biệt là số lượng sáng chế đăng ký trong nước và 

quốc tế. 

(iii) Số lượng nhà khởi nghiệp sáng tạo trẻ của Việt Nam tăng, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển nền kinh tế. 

Thay cho lời kết, thế giới đang chuyển sang thế hệ đại học thứ ba trong bối cảnh 

của CMCN lần thứ tư, trong đó đồng thời với chức năng đào tạo và nghiên cứu 



 

Báo cáo tóm tắt đề tài KHGD/16-20.ĐT.007 - 59-  

 

khoa học, chức năng thứ ba về đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức được đặc 

biệt tập trung ưu tiên. Đại học trở thành động lực quan trọng và trực tiếp thúc đẩy 

sự phát triển của nền kinh tế tri thức, tạo giá trị mới cho xã hội và đưa quốc gia đến 

phồn vinh và thịnh vượng. Mục tiêu đóng góp trực tiếp vào nền sản xuất của xã hội 

vừa là nhu cầu tự thân vừa là yêu cầu của Chính phủ đối với các trường đại học. 

Trong giai đoạn này, đào tạo và khoa học phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt tiến 

trình ĐMST. Đặc biệt, giáo dục đại học thế giới cần phát triển vượt lên trước cả 

KH&CN; dự báo và dẫn dắt được sự phát triển của KH&CN, tiếp tục thúc đẩy sự 

sự phát triển bùng nổ của KH&CN. Trong mô hình đại học thông minh định hướng 

ĐMST, ĐMST (và khởi nghiệp sáng tạo) vừa là triết lý, mục tiêu vừa là phương 

thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ 

chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. 
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