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Biểu B1-2b-TMĐTXH 

 10/2014/TT-BKHCN 

 

THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

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”) 

1a. Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.007 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 
“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 
toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4,700 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4,700 (triệu đồng), 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: Không 

- Từ nguồn khác: Không 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối 
cùng  

 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 4,605.0 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 95.0 triệu đồng  

6 Chủ nhiệm đề tài:  

 Họ và tên:    Nguyễn Hữu Đức 

Ngày, tháng, năm sinh:  15/12/1958    Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị:   GS.TS    Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp  

Chức vụ: Phó Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc PTN trọng điểm công nghệ Micro 
và nano, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Điện thoại của tổ chức: 024.37547670 Mobile: 0912224791 

Fax:  024.37547724     E-mail: ducnh@vnu.edu.vn 
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Địa chỉ tổ chức: 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Địa chỉ nhà riêng: 19B21, ngõ 629/15 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên:    Nghiêm Xuân Huy 

Ngày, tháng, năm sinh:  07/8/1977  Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị:   Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên           Chức vụ: Viện trưởng  

Điện thoại của tổ chức: 024.37547625 Mobile: 0983936905 

Fax:  024.37547111   E-mail: huynx@vnu.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN 

Địa chỉ tổ chức: 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Địa chỉ nhà riêng: P1703, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Đông, Hà 
Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài:  

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

Điện thoại: 024.37547461   Fax: 024.37547460 

E-mail:   uet@vnu.edu.vn 

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

Địa chỉ:   144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Việt Hà 

Số tài khoản: 9527.1.1057858 

Tại: Kho bạc Cầu Giấy, Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề tài: Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

1. Tổ chức 1: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN 

Cơ quan chủ quản : Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: 024. 37547625   Fax: 024.37547111/024.37549724 

Địa chỉ: 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nghiêm Xuân Huy 

Số tài khoản: 2207205016912 tạiNgân hàng BIDV Chi nhánh Cầu Giấy. 

2. Tổ chức 2 : Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại:  024.3754.8092  Fax: 024.3754.8092 

Địa chỉ: 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
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Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 

Số tài khoản: 21510000215650 tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy 

3. Tổ chức 3 : Công ty Cổ phần Công nghệ DTT 

Điện thoại:  024.35334165 Fax: 024.34685986 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thế Trung 

Số tài khoản: 16010000052380 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Sở giao dịch 03 

4.Tổ chức 4: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Bộ Công thương 

Điện thoại: 08 39 411 211 - 08 39 404 272  Fax: 08 39 404 759  

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Số tài khoản:  1600201064997 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn. 

5.Tổ chức 5: Vụ Giáo dục Đại học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 04 38692392 

Địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Kim Phụng  

 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính
thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người 
kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và 
gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

 
Họ và tên, học hàm 

học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc 
tham gia 

Thời gian 
làm việc 

cho đề tài 
(Số tháng 
quy đổi1)

 

1 
GS. TS. Nguyễn Hữu 
Đức 

Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

Chủ nhiệm đề tài, thiết kế 
chương trình nghiên cứu 
chung; Các đặc trưng của 
đại học 4.0; Báo cáo tổng 
kết và kiến nghị 

19 

2 PGS. TS. Phạm Bảo Trường ĐH Xây dựng công cụ đánh 9 

                                            
1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 



4 

 

Sơn Công nghệ, 
ĐHQGHN 

giá và Đánh giá thí điểm 
bộ tiêu chí 

3 
PGS. TS. Hà Quang 
Thuỵ 

Trường ĐH 
Công nghệ, 
ĐHQGHN 

Công nghiệp 4.0; Mô 
hình đại học sáng nghiệp 

8 

4 
TS. Trần Thị Bích 
Liễu 

Trường ĐH 
Giáo dục, 
ĐHQGHN 

Nghiên cứu cơ sở lý luận 
của đại học 4.0; Đào tạo 
định hướng khởi nghiệp; 
Năng lực và kỹ năng 
nguồn nhân lực 

12 

5 TS. Nghiêm Xuân Huy 

Viện Đảm bảo 
Chất lượng 
Giáo dục, 
ĐHQGHN 

Thư ký đề tài;Xây dựng 
bộ tiêu chí và chỉ số của 
đại học 4.0 

19 

6 
Ông Nguyễn Thế 
Trung 

Công ty cổ phần 
Công nghệ DTT 

 

Đại học thông minh và 
Cơ chế kết nối đại học, 
chính phủ, doanh nghiệp 

18 

7 PGS. TS. Lê Sỹ Vinh  
Trường ĐH 
Công nghệ, 
ĐHQGHN 

Đại học thông minh và 
Mô hình chuyển giao 
công nghệ 

8 

8 TS. Võ Đình Hiếu 
Trường ĐH 
Công nghệ, 
ĐHQGHN 

Xây dựng phần mềm và 
công cụ đánh giá 

12 

9 TS. Trần Trọng Hiếu 
Trường ĐH 
Công nghệ, 
ĐHQGHN 

Công nghiệp 4.0, đại học 
thông minh 

8 

10 TS. Tăng Thị Thuỳ 
Trường ĐH 
Giáo dục, 
ĐHQGHN 

Quốc tế hóa đại học sáng 
nghiệp; Trách nhiệm 
cộng đồng. 

8 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) 

11.1. Mục tiêu chung 

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

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (“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” 
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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. 

11.2. Mục tiêu cụ thể 

1. 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, bao gồm: 

- Đặc trưng về đào tạo định hướng khởi nghiệp và xu hướng nghề nghiệp phi truyền 

thống 

- Đặc trưng về nghiên cứu hàn lâm định hướng và kết hợp đổi mới sáng tạo 

- Đặc trưng về hoạt động đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp  

- Đặc trưng về đại học thông minh dựa trên khoa học dữ liệu và công nghệ kỹ thuật 

số 

- Đặc trưng về cơ chế tự chủ đại học cao trong mối quan hệ với cơ quan quản lý và 

doanh nghiệp 

- Đặc trưng về quốc tế hóa trong bối cảnh toàn cầu và đổi mới sáng tạo 

- Đặc trưng về sự 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. 

2. 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, trong 

đó bao gồm: 

- Các tiêu chuẩn theo tiếp cận kiểm định chất lượng (sứ mệnh, tầm nhìn, cấu trúc và 

văn hóa tổ chức; quản trị chiến lược và các điều kiện đảm bảo chất lượng). 

- Các tiêu chuẩn theo tiếp cận xếp hạng và đối sánh (với các tiêu chí đo lường đánh 

giá được về đào tạo; nghiên cứu; chuyển giao tri thức; đại học thông minh và mức độ 

số hóa; hạ tầng phục vụ đào tạo và đổi mới sáng tạo; mức độ quốc tế hóa; phục vụ cộng 

đồng...). 

3. 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 
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học khác). 

4. Nhóm mục tiêu 4: Thí điểm đánh giá mức độ tiếp cận các tiêu chuẩn của mô 

hình “Đại học 4.0” theo bộ chỉ số và phần mềmđã có tại 02 cơ sở giáo dục đại học 

công lập (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 01 cơ sở giáo dục đại học ngoài tư thục 

(Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) và đề xuất giải pháp phát triển mô hình “Đại học 

4.0” tại Việt Nam, bao gồm: 

- Kiến nghị về chính sách và giải pháp vĩ mô chung của ngành về mô hình đại học 

và tiếp cận của Việt Nam trên cơ sở phân tích lý luận và thông tin chiết xuất từ cổng 

thông tin đối sánh. 

- Kiến nghị đối với việc quản trị chiến lược phát triển đại học thích ứng với cuộc 

cách mạng mới thông qua sử dụng cổng thông tin đối sánh cho các trường đại học. 

 - Định hướng sử dụng cổng thông tin đối sánh đối với người dùng (người học, 

trường học, quản lý ngành và doanh nghiệp...). 

 

12 Tình trạng đề tài:  

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực 

hiện để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng 

nội dung) 

- Nội dung 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu trong nước và trên thế giới về công 

nghiệp 4.0 và mô hình đại học 4.0 

1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và nghiên cứu các trường hợp quốc gia, cơ sở giáo 

dục đại học ở trên thế giới. 

1.2. Nghiên cứu từ tiếp cận đo lường, đánh giá và xếp hạng đại học thế giới. 

1.3. Tiếp cận và mức độ sẵn sàng của Việt nam. 

- Nội dung 2: Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 

2.1. Đặc trưng về lực lượng sản xuất - vai trò của công nghệ tích hợp; 

2.2. Đặc trưng về lực lượng sản xuất - các kỹ năng và năng lực của nguồn nhân 

lực; 

2.3. Đặc trưng về quan hệ và tương tác giữa các yếu tố của lực lượng sản xuất - 
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vai trò của thông tin số; 

2.4. Đặc trưng về xu thế cá thể hóa và người dung thông minh trong bối cảnh toàn 

cầu hóa; 

2.5. Đặc trưng về khởi nghiệp và kinh doanh - thuận lợi và tính khả thi đối với tất 

cả các lĩnh vực dựa trên các nền tảng công nghệ phổ cập; 

2.6. Đặc trưng về đổi mới sáng tạo gia tăng giá trị; 

2.7.Đánh giá tác động của công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học Việt Nam; 

2.8. Đánh giá tác động của công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam.  

- Nội dung 3: Nghiên cứu các đặc trưng của mô hình đại học 4.0 

3.1 Nghiên cứu đặc trưng đào tạo định hướng sáng nghiệp 

3.1.1. Nghiên cứu vai trò và mục tiêu thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo và gia 

tăng giá trị kinh tế - xã hội của đại học. 

3.1.2. Nghiên cứu đặc điểm ngành nghề và cấu trúc của chương trình đào tạo định 

hướng đổi mới và sáng nghiệp thích ứng với công nghiệp 4.0. 

3.1.3. Nghiên cứu đặc trưng công nghệ đào tạo thông minh dựa vào kỹ thuật 

Internet, điện thoại thông minh và Internet kết nối vạn vật. 

3.1.4. Nghiên cứu đặc trưng vàcông nghệ số thiết kế nền tảng CNTT của đại học 

số hóa. 

3.1.5. Nghiên cứu phương thức tổ chức đào tạo mọi lúc, mọi chỗ của mô hình đại 

học 4.0. 

3.1.6. Nghiên cứu đặc điểm và phương thức tổ chức môi trường đào tạo thông qua 

hệ sinh thái khởi nghiệp. 

3.1.7. Nghiên cứu các kỹ năng và chuẩn năng lực làm việc, sáng tạo và khởi 

nghiệp của công dân thích ứng với công nghiệp 4.0. 

3.1.8. Nghiên cứu mô hình tư vấn học tập cho sinh viên dựa vào liên kết với doanh 

nghiệp. 

3.1.9. Hiện trạng đào tạo định hướng đổi mới và sáng nghiệp ở Việt Nam. 

3.2. Nghiên cứu xác định đặc trưng và phương thức của hoạt động nghiên cứu 

hàn lâm định hướng và kết hợp đổi mới sáng tạo. 

3.2.1. Nghiên cứu xác định các xu hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của thế 

giới đến năm 2025. 

3.2.2. Nghiên cứu xác định các định hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ và 

kỹ thuật chế tạo cho các lĩnh vực tự nhiên và công nghệ. 
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3.2.3. Nghiên cứu các định hướng phát triển công nghiệp sáng tạo và công nghiệp 

văn hóa. 

3.2.4. Nghiên cứu các định hướng khởi nghiệp liên ngành. 

3.2.5. Nghiên cứu đặc điểm và phương thức tổ chức các hoạt động nghiên cứu hợp 

tác với doanh nghiệp. 

3.2.6. Phân tích lợi thế và đề xuất một số định hướng nghiên cứu cho quốc gia 

khởi nghiệp của Việt Nam. 

3.3. Nghiên cứu đặc trưng hoạt động đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái khởi 

nghiệp  

3.3.1. Nghiên cứu các mô hình xây dựng hệ thống ươm tạo định hướng chuyển 

giao tri thức theo mô hình “4 trong 1” từ ý tưởng đến sáng tạo, đổi mới và sáng nghiệp 

3.3.2. Nghiên cứu các mô hình vườn ươm kinh doanh (business incubator) từ các 

phát minh, sáng chế và sở hữu trí tuệ của đại học 

3.3.3. Nghiên cứu các mô hình khởi nghiệp, thiết lập các spin-off và doanh nghiệp 

xã hội (social enterprises) 

3.3.4. Nghiên cứu các mô hình cơ sở dữ liệu tích hợp và thông tin kết nối cung 

cầu, đổi mới sáng tạo. 

3.3.5. Nghiên cứu các mô hình phát triển quỹ hỗ trợ khởi nghiệp 

3.3.6. Hoạt động đổi mới và sáng nghiệp ở Việt Nam 

3.4. Nghiên cứu đặc trưng đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảngđại học thông 

minh, công nghệ số và khoa học dữ liệu 

3.4.1. Quản trị đại học và môi trường học tập thông minh; 

3.4.2. Đào tạo dựa trên công nghệ số và khoa học dữ liệu; 

3.4.3. Khoa học dữ liệu và phát minh, sáng tạo dựa trêndữ liệu số và dữ liệu số 

lớn; 

3.4.4. Các mô hình khởi nghiệp và kinh doanh số; 

3.4.5. Các mô hình kết nối dữ liệu số quốc gia và quốc tế; 

3.4.6. Mức độ chuyển đổi số của các trường đại học Việt Nam; 

3.5. Nghiên cứu đặc trưng về cơ chế tự chủ đại học cao trong mối quan hệ với cơ 

quan quản lý và doanh nghiệp 

3.5.1. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp; 

3.5.2. Cơ chế hoạt động của mô hình sở hữu trí tuệ tuyến tính (Linear 

Patent/Lisence Model) và mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation); 
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3.5.3. Cơ chế hoạt động của các trung tâm sáng nghiệp ảo (Virtual Entrepreneurial 

Center); 

3.5.4. Cơ chế hỗ trợ các hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp; 

3.5.6. Cơ chế phối hợp giữa đại học - chính phủ - doanh nghiệp; 

3.6. Nghiên cứu các yếu tố quốc tế hóa đại học 

3.6.1. Trao đổi quốc tế đối với giảng viên và sinh viên. 

3.6.2. Quốc tế hóa đội ngũ cán bộ khoa học và sinh viên. 

3.6.3. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo. 

3.6.4. Hình thành các giá trị sở hữu trí tuệ chung. 

3.7. Nghiên cứu đặc trưng về sự 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 

3.7.1. Các mô hình gia tăng giá trị triển khai trong khuôn viên đại học  

3.7.2. Đóng góp và nguồn thu từ cộng đồng và địa phương. 

3.7.3. Đóng góp và nguồn thu từ doanh nghiệp 

3.7.4. Các mô hình doanh nghiệp về văn hóa, xã hội và sáng tạo 

3.7.5. Tự chủ đại học trên cơ sở đổi mới sáng tạo gia tăng giá trị. 

- Nội dung 4: Nghiên cứu xác định bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá mức độ 

đáp ứng thích ứng các đặc trưng của mô hình đại học 4.0 

4.1. Nhóm tiêu chí theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 

4.1.1. Nhóm tiêu chí về thông tin chung (sứ mệnh, tầm nhìn, cấu trúc và văn hóa 

tổ chức) 

4.1.2. Nhóm tiêu chí về quản trị chiến lược và các điều kiện đảm bảo chất lượng 

4.2. Nhóm tiêu chí theo tiếp cận xếp hạng và đối sánh 

4.2.1. Nhóm tiêu chí về đào tạo 

4.2.2. Nhóm tiêu chí về nghiên cứu 

4.2.3. Nhóm tiêu chí về đổi mới và chuyển giao công nghệ 

4.2.4. Nhóm tiêu chí về mức độ số hoá và thông minh 

4.2.5. Nhóm tiêu chí về hạ tầng phục vụ dao tao, đổi mới và sáng nghiệp 

4.2.6. Nhóm tiêu chí về mức độ quốc tế hoá 

4.2.7. Nhóm tiêu chí về mức độ gắn kết và phục vụ cộng đồng. 

4.3. Nhóm các tiêu chí đặc thù khác. 
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- Nội dung 5: Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số của các tiêu chí đại học 4.0 (i) tương 

đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm QS 200 đại học châu Á (áp dụng cho các 

trường đại học có định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cao) và (ii) tương 

đương mức 3 sao của QS Star (áp dụng cho các trường đại học khác) 

5.1. Xây dựng CSDL cho nhóm tiêu chí 4.1.1 và 4.1.2 của các trường đại học Việt 

nam từ nguồn CSDL đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng. 

5.2. Xây dựng CSDL cho 7 nhóm tiêu chí (4.2.1 - 4.2.7) của các trường đại học 

châu Á và châu Âu từ  nguồn CSDL của các trường đại học và QS Star. 

5.3. Nghiên cứu xác định chỉ số trung bình cho các tiêu chí của đại học 4.0 tương 

đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm 200 đại học châu Á của QS Rankingvà tương 

đương mức 3 sao của QS Star có chú ý đến đặc trưng của cả nhóm lĩnh vực 

5.4. Xây dựng bộ chỉ số phục vụ cho hoạt động đối sánh của các trường đại học 

Việt Nam 

- Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin (công cụ) đối sánh mức độ đáp 

ứng của hai nhóm đại học 4.0 

6.1. Nghiên cứu xác định đối tượng người dùng và các yêu cầu chức năng và 

phi chức năng 

6.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể cổng thông tin 

6.3. Thiết kế chi tiết hệ thống 

6.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

6.3.2 Thiết kế cách thức thu thậpvà cập nhật thông tin 

6.3.3 Thiết kế và xây dựng mô đun quản lý các cơ sở đào tạo 

6.3.4 Thiết kế và xây dựng mô đun quản lý người dùng 

6.3.5 Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô đun thu thập thông tin trực tuyến phục 

vụ đánh giá 

6.3.6 Thiết kế và xây dựng mô đun đối sánh các trường đại học 

6.3.7 Thiết kế và xây dựng mô đun sinh báo cáo 

6.3.8 Thiết kế và xây dựng mô đun tìm kiếm trường theo các tiêu chí khác nhau 

6.3.9 Thiết kế và xây dựng mô đun tin tức và thông báo 

6.4. Thiết kế giao diện 

6.5. Hiện thực hóa 

6.6. Triển khai và kiểm thử 
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- Nội dung 7: Nghiên cứu áp dụng thí điểm bộ tiêu chí mô hình đại học 4.0 tại 02 

cơ sở giáo dục đại học 

7.1. Xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

7.2. Khảo sát, thu thập và xác minh CSDL theo các bộ tiêu chí 

7.3. Nhập dữ liệu vào cổng thông tin đối sánh 

7.4. Chạy thử và chiết xuất thông tin phục vụ các đối tượng người dùng. 

7.5.Chiết xuất báo cáo, phân tích thông tin, đánh giá kết quả 

- Nội dung 8: Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiến nghị 

8.1. Kiến nghị về chính sách và giải pháp vĩ mô chung của ngành về mô hình đại 

học và tiếp cận của Việt Nam trên cơ sở phân tích lý luận thông tin chiết xuất từ cổng 

thông tin đối sánh. 

8.2. Kiến nghị đối với việc quản trị chiến lược pháp triển đại học thích ứng với 

cuộc cách mạng mới thông qua sử dụng cổng thông tin đối sánh cho các trường đại 

học. 

8.3. Định hướng sử dụng cổng thông tin đối sánh đối với người dùng (người học, 

trường học, quản lý ngành và doanh nghiệp...). 

 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề 

tài) 

16.1 Tìm hiểu và thu thập tài liệu nghiên cứu 

16.1.1. Mua tài liệu nước ngoài cần thiết cho nghiên cứu 

1. Don Ambrose and Robert J. Sternberg (Eds.). (2016). Creative Intelligence in the 
21st Century Grappling with Enormous Problems and Huge Opportunities. Sense 
Publication. 

2. Frerich, S., Meisen, T., Richert, A., Petermann, M., Jeschke, S., Wilkesmann, U., & 
Tekkaya, A. E (2016). Engineering Education 4.0: Excellent Teaching and Learning 
in Engineering Sciences. Springer  

3. Johnson, D. O., & Chen, Y. C. (2004). Guaranteed 4.0. JCYC Studio, Dallas, Texas. 
4. Sabine Pfeiffer (2015). Effects of Industry 4.0 on vocational education and training. 

Institute of Technology Assessment (ITA) 
5. Zou, Y. (2013). Quality of Higher Education: Organizational and Educational 

Perspectives (Vol. 3). River Publishers. 
6. Shin, J. C., Toutkoushian, R. K., & Teichler, U. (Eds.). (2011). University rankings: 

Theoretical basis, methodology and impacts on global higher education (Vol. 3). 
Springer Science & Business Media. 
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7. Manatos, M. J., Manatos, M. J., Sarrico, C. S., Sarrico, C. S., Rosa, M. J., & Rosa, 
M. J. (2017). The European standards and guidelines for internal quality assurance: 
An integrative approach to quality management in higher education?. The TQM 
Journal, 29(2), 342-356. 

8. Devezas, T., Leitão, J., & Sarygulov, A. (Eds.). (2017). Industry 4.0: 
Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape. Springer. 

9. Jin, X., Wah, B. W., Cheng, X., & Wang, Y. (2015). Significance and challenges of 
big data research. Big Data Research, 2(2), 59-64. 

10. Janssen,D., Tummel, C., Richert, A. and Isenhardt, I. (2106).Virtual Environments 
in Higher Education – Immersion as a Key Construct for Learning 4.0. iJAC 
Volume 9, Number 2, Aug 30, 2016 ISSN 1867-5565 Publisher: Kassel University 

16.2.1. Dịch một số tài liệuphục vụ nghiên cứu 
1. Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student 

does. McGraw-Hill Education (UK). 
2. Jung, I. (2011). The dimensions of e-learning quality: from the learner’s 

perspective. Educational Technology Research and Development, 59(4), 445-464. 
3. Jung, I., Wong, T. M., & Belawati, T. (Eds.). (2013). Quality assurance in distance 

education and e-learning: Challenges and solutions from Asia. SAGE Publications 
India. 

4. Karre, H., Hammer, M., Kleindienst, M., & Ramsauer, C. (2017). Transition 
towards an Industry 4.0 state of the LeanLab at Graz University of 
Technology. Procedia Manufacturing, 9, 206-213. 

5. Neubauer, D. E., & Gomes, C. (Eds.). (2017). Quality Assurance in Asia-Pacific 
Universities: Implementing Massification in Higher Education. Springer. 

6. Nuninger, W., & Châtelet, J. (2016). Handbook of Research on Quality Assurance 
and Value Management in Higher Education (pp. 1-458). Hershey, PA: IGI Global. 
doi:10.4018/978-1-5225-0024-7 

7. Patil, A. S., & Gray, P. J. (2009). Engineering Education Quality Assurance. 
Springer US. 

8. Rosa, M. J., & Amaral, A. (Eds.). (2014). Quality assurance in higher education: 
Contemporary debates. Springer. 

9. Rosa, M. J., Sarrico, C. S., Tavares, O., & Amaral, A. Cross-Border Higher 
Education and Quality Assurance. 

10. Herausgeber, B.Z, Tenberg, R. (2015).Learning in a Mixed Reality System in the 
Context of Industrie 4.0‘.Journal of Technical Education (JOTED), 3(2), 92-115 

16.2 Tổ chức hội thảo, tọa đàm 

16.2.1. Tổ chức hội thảo và giới thiệu cổng thông tin đối sánh mức độ đáp ứng mô 

hình đại học 4.0. 

* Tại Hà Nội: 

- Thời gian: 01 ngày 02 buổi hội thảo. 

- Số lượng đại biểu: 70 đại biểu. 

- Mục đích: Giới thiệu và chuyển giao kết quả nghiên cứu và phần mềm đối sánh 
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xếp hạng mức độ đáp ứng mô hình đại học 4.0. 

- Nội dung: Phát triển và ứng dụng Cổng thông tin đối sánh mức độ đáp ứng mô 

hình đại học 4.0 ở Việt Nam 

- Kết quả đạt được: Tài liệu giới thiệu các tiêu chí của đại học 4.0 và Hướng dẫn 

sử dụng phần mềm tự đối sánh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định kế hoạch 

phát triển của các trường đại học; Các ý kiến đóng góp của đại biểu, chuyên gia 

để hoàn thiện. 

* Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Thời gian: 01 ngày và 02 buổi hội thảo 

- Số lượng đại biểu: 50 đại biểu 

- Mục đích: Giới thiệu và chuyển giao kết quả nghiên cứu và phần mềm đối sánh 

xếp hạng mức độ đáp ứng mô hình đại học 4.0. 

- Nội dung: “Phát triển và ứng dụng Cổng thông tin đối sánh mức độ đáp ứng mô 

hình đại học 4.0 ở Việt Nam” 

- Kết quả đạt được: Tài liệu giới thiệu các tiêu chí của đại học 4.0 và Hướng dẫn 

sử dụng phần mềm tự đối sánh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định kế hoạch 

phát triển của các trường đại học; Các ý kiến đóng góp của đại biểu, chuyên gia 

để hoàn thiện. 

16.2.2. Tổ chức 12 buổi tọa đàm với nhóm nghiên cứu và chuyên gia tại ĐHQGHN 

- Thời gian: 12 ngày (12 buổi) 

- Đại biểu: 25 người/buổi tọa đàm. 

- Mục đích: Trình bày, thảo luận kết quả nghiên cứu theo các chuyên đề của các 

nhóm nghiên cứu. 

- Nội dung: “Đặc trưng và các tiêu chí của mô hình đại học thích ứng cách mạng 

công nghiệp 4.0” 

- Kết quả đạt được: Các ý kiến đóng góp của thành viên nhóm nghiên cứu và 

chuyên gia ĐHQGHN, chuyên gia nước ngoài theo các nội dung và chuyên đề 

nghiên cứu; Báo cáo của các chuyên đề. 

16.3. Khảo sát, trao đổi học thuật, kinh nghiệm quốc tế 

16.3.1. Khảo sát trong nước. 

* Khảo sát, áp dụng đánh giá thí điểm tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và 

ĐHQGHN 

Thời gian: 2 cơ sở giáo dục x (5 người x 5 ngày). 

Xử lý số liệu và trao đổi kết quả đối sánh với lãnh đạo nhà trường 
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- Mục đích khảo sát:  Thu thập số liệu, thông tin về các hoạt động để áp dụng đánh 

giá thí điểm mức độ đáp ứng mô hình 4.0. 

- Nội dung khảo sát: Khảo sát thu thập số liệu thực tế của đơn vị theo các tiêu chí 

của đại học 4.0; Khảo sát mô hình và hệ sinh thái khởi nghiệp của nhà trường 

- Phương pháp khảo sát: Thu thập số liệu theo bộ tiêu chí, viết báo cáo đánh giá; 

Phỏng vấn cán bộ, giảng viên và sinh viên theo tiếp cận kiểm định chất lượng. 

- Đối tượng khảo sát: CSDL toàn diện của cơ sở giáo dục liên quan đến bộ tiêu 

chí; Chương trình đào tạo; Các đề tài nghiên cứu KHCN; Hạ tầng CNTT; Phương 

pháp dạy - học; Hệ sinh thái khởi nghiệp. 

- Quy mô khảo sát: Tất cả các Khoa, Viện và Trung tâm nghiên cứu của toàn 

Trường đại học. Đối với ĐHQGHN: tất cả các trường đại học và viện nghiên cứu 

thành viên. 

16.3.2. Khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài: Trao đổi khoa học, kinh nghiệm 

xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng đại học.  

- Mục đích khảo sát: trao đổi triết lý, kinh nghiệm; hợp tác sử dụng cơ sở dữ liệu 

của các trường đại học quốc tế về xếp hạng đại học. 

- Nội dung khảo sát: triết lý, quan điểm và mô hình phát triển đại học 4.0; Thu 

thập cơ sở dữ liệu đại học quốc tế và kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số xếp hạng 

đại học. 

- Phương pháp khảo sát: Tọa đàm, nghiên cứu tài liệu 

- Đối tượng khảo sát: Trường Đại học Công nghệ Nanyang và Tổ chức xếp hạng 

QS (Singapore). 

- Quy mô khảo sát: Bộ phận phụ trách xếp hạng và CSDL xếp hạng của QS và Đại 

học Công nghệ Nanyang. 

- Số người: 3 người × 5 ngày 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến 

sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải 

quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

17.1. Cách tiếp cận: 

- Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tài 

liệu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng áp dụng… vừa có tính hệ thống để 

đảm bảo tính khách quan, toàn diện và khả năng khái quát vừa có tính thống nhất trong 

đa dạng để đảm bảo khả năng phân tích sâu, áp dụng cho lĩnh vực và loại hình cơ sở 
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giáo dục đại học có quan tâm riêng. 

- Tiếp cận liên ngành:Công nghiệp 4.0 đang hướng đến một nền kinh tế mới,trong 

đó lực lượng sản xuất gắn với sự tích hợp của nhiều lĩnh vực, nhiều công nghệ; phương 

thức sản xuất, làm việc; phương thức kinh doanh và quan hệ trong sản xuất, kinh doanh 

đều thay đổi theo hướng cá thể hóa nhu cầu của người dùng trên nền tảng toàn cầu hóa 

cao độ. Nhiều ngành nghề phi truyền thống có tính liên ngành cao xuất hiện. Tiếp cận 

này cần phải được áp dụng triệt để, một mặt để tránh các phân tích, đoán nhận phiến 

diện, mặt khác để quan tâm huy động một đội ngũ các nhà khoa học liên ngành, từ 

nhiều đơn vị, lĩnh vực tham gia giải quyết các nội dung nghiên cứu của đề tài. 

- Tiếp cận kế thừa - phát triển - áp dụng: Kỳ vọng nghiên cứu để phát hiện những 

vấn đề khoa học mới của đề tài này không phải là mục đích cuối cùng, ngược lại mục 

tiêu khái quát đầy đủ, đúng đắn các hiểu biết và nhận thức về công nghiệp và đại học 

4.0 để hướng tới khả năng ứng dụng phù hợp cho các trường đại học của Việt Nam 

trong việc thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp mới. Đây cũng là phương thức 

đảm bảo tính lan tỏa, phổ biến các kết quảnghiên cứu của đề tài đến các đối tượng quan 

tâm. 

- Tiếp cận hội nhập về quản trị và đo lường: Phương pháp và bộ chỉ số đo lường, 

đánh giá, xếp hạng các trường đại học luôn đồng hành và phản ánh khá toàn diện xu thế 

phát triển của các đặc trưng và chất lượng của các trường đại học. Do đó, tiếp cận này 

cũng sẽ được áp dụng để vừa ủng hộ và vừa kiểm chứng các luận điểm nghiên cứu lý 

luận. Tiếp cận này không chỉ áp dụng về các tiêu chí đánh giá mà cả các chỉ số có tính 

hội nhập quốc tế cao. Đây là quan điểm cơ bản, đảm bảo tính bền vững cho việc áp 

dụng các sản phẩm nghiên cứu của đề tài trong chiến lược phát triển của các trường đại 

học. 

- Tiếp cận người dùng: Sản phẩm của đề tài không chỉ hướng đến việc tư vấn cho 

các nhà quản lý cấp vĩ mô, mà với việc xây dựng được cổng thông tin đối sánh mức độ 

tiếp cận đại học 4.0, đề tài còn hướng đến việc hỗ trợ việc quản lý chiến lược của các 

trường đại học. Đặc biệt, cổng thông tin này còn là một phương thức thực hiện công 

khai các thông tin về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, hướng đến phục vụ người 

học nói riêng và cộng đồng nói chung. 

17.2 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

17.2.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu (Document analysis) 
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Phân tích tài liệu là một hình thức nghiên cứu định tính trong đó các nhà nghiên 

cứu giải thích các tài liệu để đưa ra quan điểm và ý nghĩa xung quanh một chủ đề được 

đánh giá (Bowen, 2009)2. Đây là một phương pháp nghiên cứu xã hội học được sử 

dụng như một công cụ để thu thập các bằng chứng tài liệu có liên quan để làm rõ và 

xác nhận các dữ kiện được nêu trong một nghiên cứu, đặc biệt là trong chương của tổng 

quan tài liệu. Phân tích tài liệu theo chuyên đề là xác định các lớp nghĩa trên một bộ dữ 

liệu tập hợp từ các câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đang được giải quyết. Các lớp 

nghĩa được xác định thông qua một quy trình chặt chẽ từ đồng bộ hóa dữ liệu, mã hóa 

dữ liệu, đến phát triển chủ đề và sửa đổi. 

 Nghiên cứu phân tích tài liệu bao gồm đọc phân tích và xem xét nhiều nguồn tài 

liệu viết khác nhau. Trong nghiên cứu này nguồn tài liệu được thu thập lại qua sách, 

chương sách, bài báo khoa học, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước,… để tiến 

hành phân tích, tổng hợp các tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4; mối quan hệ giữa cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và 

giáo dục đại học; các công nghệ được sử dụng phổ biến trong giáo dục 4.0; các bài học 

kinh nghiệm triển khai mô hình đại học theo định hướng thích ứng với cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4; các khung tiêu chuẩn chất lượng và xếp hạng giáo dục đại học 

phổ biến; các nghiên cứu đánh giá về tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng trường ĐH 

theo định hướng thích ứng với CMCN 4.0 … Những nội dung trong đề tài nghiên cứu 

được sử dụng gồm nội dung nghiên cứu 1, 2, 3, 5 và 7. 

17.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis)   

 Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, đã được công bố nên dễ thu thập, ít tốn thời 

gian, tiền bạc trong quá trình thu thập (Vartanian, T. P., 2010)3. Trong đề tài này dữ 

liệu thứ cấp được phục vụ để nghiên cứu đối sánh tìm ra mô hình đại học sáng nghiệp 

4.0 và xây dựng Bộ tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá chất lượng. Dữ liệu thu thập được 

phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, phù hợp việc nhận diện vấn đề nghiên cứu nghiên 

cứu. Tính cụ thể đòi hỏi sự rõ ràng về nguồn thu thập dữ liệu cũng như hiệu quả của dữ 

liệu. Trong nghiên cứu này, dữ liệu thứ cấp được chọn lọc từ dữ liệu thống kê và báo 

cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm kiểm định chất lượng trong nước, các 

tổ chức xếp hạng QS, QS Star và các cơ sở dữ liệu các công bố và sáng chế quốc tế ISI, 

                                            
2
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative 

research journal, 9(2), 27-40. 
3Vartanian, T. P. (2010). Secondary data analysis. Oxford University Press 
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Scopus, Scimago… Cùng với sự phát triển của CNTT, Khoa học dữ liệu và các trung 

tâm dữ liệu khoa học lớn ở trên thế giới, phương pháp phân tích CSDL thứ cấp đã bổ 

sung thêm một phương pháp nghiên cứu mới có đặc trưng của thời đại và rất hiệu quả.. 

17.2.3. Phương pháp chuyên gia (Delphi Method) 

Phương pháp chuyên gia là kỹ thuật thông tin liên lạc có cấu trúc, có nguồn gốc từ 

phương pháp dự đoán đối xứng và dự báo tương tác dựa trên bảng trả lời câu hỏi của 

các chuyên gia (Linstone, H. A., & Turoff, M., 1975)4. Phương pháp này nhằm thu thập 

các thông tin, ý kiến đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về đối tượng dữ liệu, xác 

lập các tiêu chí, các ngưỡng đánh giá mức độ, cấp độ. Ngoài thu thập thông tin, phương 

pháp này còn cho phép xác minh, kiểm tra độ tin cậy của các tài liệu - sự kiện được thu 

thập qua các phương pháp khác. 

Trong đề tài này, phương pháp chuyên gia được sử dụng để thu thập thông tin, ý 

kiến đóng góp làm sáng tỏ các nội dung của Bộ tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá chất 

lượng trường đại học đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0. Thêm vào đó đề tài cũng sử 

dụng phương pháp chuyên gia để hiệu chỉnh và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử sử 

dụng tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá chất lượng.  Ngoài ra còn ý kiến chuyên gia còn góp 

phần điều chỉnh và hoàn thiện mô hình đại học 4.0 để phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

Phương pháp này được sử dụng trong Nội dung nghiên cứu 4, 5, 6 và 7.  

Quy trình thu thập dữ liệu: Phương pháp Delphi được tiến hành theo bốn giai đoạn 

thời gian giữa hai giai đoạn khoảng hai tháng, trong mỗi giai đoạn chuyên gia phải nêu 

ý kiến của mình dưới dang số lượng theo chỉ dẫn sẵn có. 

• Giai đoạn 1: Các chuyên gia phải đánh giá dự báo các sự kiện theo danh mục đã 

được các nhà phân tích chuẩn bị sẵn. Các chuyên gia dự báo cũng có thể bổ sung hoặc 

gạch bớt các sự kiện trong danh mục đó. Sau khi trưng cầu, các nhà phân tích xử lý 

đánh giá dự báo bằng trung vị và khoảng tứ phân vị. 

• Giai đoạn 2: Các nhà phân tích phải xây dựng lại phiếu câu hỏi nếu cách nêu câu 

hỏi chưa được rõ ràng làm ảnh hưởng tới sự thống nhất ý kiến đánh giá. Trong phiếu 

câu hỏi gửi tới các chuyên gia, các nhà phân tích thông báo cho họ giá trị của trung vị 

và khoảng tứ phân vị đồng thời đề nghị các chuyên gia có ý kiến khác phải có lập luận 

rõ ràng. 

                                            
4
Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). The Delphi method: Techniques and 

applications (Vol. 29). Reading, MA: Addison-Wesley. 
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Các chuyên gia phân tích có thể đưa ý kiến khác với ý kiến của đa số tập thể 

(không nêu của ai) để cho các chuyên gia đánh giá chú ý và điều chỉnh lần cuối các câu 

hỏi trả lời của mình. Kết quả thu được lại được các nhà phân tích xử lý và tính toán giá 

trị trung vị và tứ phân vị mới. 

• Giai đoạn 3: Giai đoạn ba này cũng được tiến hành theo như quy trình của giai 

đoạn hai và các nhà phân tích, xử lý, tính toán đưa ra một thông tin mới hơn cho các 

chuyên gia dự báo. 

• Giai đoạn 4: Các chuyên gia đánh giá lại được thông báo các thông tin từ giai 

đoạn ba mang lại và tiếp tục đánh giá dự báo trên cơ sở các thông tin cập nhật đó. 

Những ý kiến khác xa với đa số lại được thuyết minh quan điểm, luận chứng và các ý 

kiến này lại được tiến hành sửa đổi bổ sung. Trung vị tính toán được ở giai đoạn cuối 

này được coi là ý kiến của tập thể chuyên gia. Trong trường hợp mà đạt được sự thống 

nhất ý kiến sớm thì không nhất thiết phải tiến hành lập lại các bước cung cấp thông tin 

bổ sung như các bước hai và bước ba. 

17.2.4. Phương pháp dân tộc học (Ethnography) 

Nghiên cứu theo phương pháp dân tộc học sử dụng kỹ thuật quan sát một cách tự 

nhiên để ghi lại một cách hệ thống hành vi, đặc trưng của đối tượng nghiên cứu trong 

môi trường riêng của nó. Những phương pháp thu thập thông tin gồm có phương pháp 

quan sát (observation), phương pháp phỏng vấn sâu (in-depth interview). Đề tài tổ chức 

các chuyến thăm quan thực tế các trường đại học ở các nước trên thế giới (Châu Âu và 

Châu Á) để tìm hiểu mô hình trường đại học sáng nghiệp 4.0 mà các nước đã xây dựng. 

Từ việc quan sát hoạt động và những đặc trưng của nó, cùng với việc phỏng vấn những 

bên liên quan sẽ giúp đề tài phát hiện ra mô hình trường đại học 4.0. Kế hợp với những 

phân tích bối cảnh của Việt Nam, đề tài đưa ra mô hình đại học sáng nghiệp phục vụ 

cách mạng công nghiệp 4.0.  

Phương pháp quan sát: Đây được xem là một quá trình mà nhà nghiên cứu thiết 

lập và duy trì một mối quan hệ nhiều mặt phù hợp với một nhóm người trong bối cảnh 

tự nhiên của họ, nhằm mục đích phát triển một cách hiểu khoa học xã hội về nhóm đó 

(Lofland, J. và Lofland, L.H, 2006, tr. 17)5. Nói cách khác, quan sát định tính là việc 

nhà nghiên cứu đi vào một môi trường cụ thể, tiếp xúc với một hay một số người là đối 

                                            
5Lofland, J., & Lofland, L. H. (2006). Analyzing social settings. Belmont, CA: Wadsworth 
Publishing Company. 
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tượng nghiên cứu, xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với họ để cùng trải 

nghiệm cái họ đang trải qua, nhằm tìm hiểu và lý giải được sâu sắc vấn đề nghiên cứu. 

Quan sát trong nghiên cứu định tính theo nghĩa tương đương với các thuật ngữ như: 

“quan sát tham gia (participant observation), công việc thực địa (fieldwork), quan sát 

định tính (qualitative observation), quan sát trực tiếp (direct observation) và nghiên cứu 

điền dã (field research)” (Patton, 2002, tr. 262)6. Từ những quan sát thực tế, ghi chép 

để học hỏi kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. 

Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu, còn được gọi là phỏng vấn phi cấu 

trúc, là một loại cuộc phỏng vấn mà các nhà nghiên cứu sử dụng để thu thập thông tin 

nhằm đạt được một sự hiểu biết toàn diện về quan điểm hoặc tình hình của người được 

phỏng vấn; phương pháp này cũng có thể được sử dụng để khám phá các vấn đề thú vị 

để điều tra thêm. Loại cuộc phỏng vấn này bao gồm hỏi các câu hỏi mở cho người cung 

cấp thông tin, và thăm dò bất cứ nơi nào cần thiết để có được dữ liệu được nhà nghiên 

cứu cho là hữu ích. Vì phỏng vấn sâu thường liên quan đến dữ liệu định tính nên còn 

được gọi là phỏng vấn định tính (Berry, 1999)7. Patton (1987)8 đề xuất ba cách tiếp cận 

cơ bản để tiến hành phỏng vấn định tính: (i) phỏng vấn phi chính thức; (2) phỏng vấn 

có hướng dẫn; (3) phỏng vấn mở chuẩn hóa. Trong nghiên cứu này, dựa trên kết quả 

phỏng vấn các bên liên quan để đưa ra mô hình gợi ý cho mô hình đại học 4.0 và khung 

các tiêu chuẩn thế giới từ đó lựa chọn những tiêu chí phù hợp với bối cảnh Việt Nam.  

17.2.5. Phương pháp khảo nghiệm (Pilot study) 

Phương pháp khảo nghiệm thực hiện thông qua một nghiên cứu thí điểm, dự án 

thử nghiệm hoặc thử nghiệm thí điểm. Đây là một nghiên cứu sơ bộ quy mô nhỏ được 

tiến hành nhằm đánh giá tính khả thi, thời gian, chi phí, các tác dụng bất lợi và kích cỡ 

tác động (biến thiên thống kê) nhằm dự đoán kích cỡ mẫu thích hợp và cải thiện trong 

nghiên cứu trước khi thực hiện triển khai ở một quy mô rộng (Hulley, S.B., và cộng sự, 

2013)9 

Phương pháp này được sử dụng trong việc xây dựng Bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá 

                                            
6Patton, M. Q. (2002). Fieldwork strategies and observation methods. Qualitative research and evaluation 
methods, 3, 259-338. 
7Berry, R. S. (1999). Collecting data by in-depth interviewing. Trích từ website: 
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000001172.htm 
8Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. California: Sage 
Publications, Inc. 
9
Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D. G., & Newman, T. B. 

(2013). Designing clinical research. Lippincott Williams & Wilkins. 
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và Cổng thông tin. Trước khi công bố và sử dụng rộng rãi, Bộ tiêu chí và Cổng thông 

tin cần được trải qua quá trình thử nghiệm để giảm thiểu tối đa rủi ro, các bất cập và 

đảm bảo phù hợp với bối cảnh thực tiễn. 

17.2.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case study) 

 Nghiên cứu trường hợp là phương pháp được sử dụng phổ biến trong xã hội học, 

có tính ứng dụng cao, nhất là trong nghiên cứu thực địa về một tổ chức, một thiết chế, 

một nhóm xã hội, một cộng đồng, hoặc một sự kiện, một quyết định,..Theo Yin 

(2013)10 “nghiên cứu trường hợp trong khoa học xã hội là khảo sát, đánh giá một hiện 

tượng xã hội đang diễn ra trong bối cảnh đời sống thực tế”. Nghiên cứu tình huống có 

thể sử dụng những phương pháp khảo sát, đánh giá khác nhau.Đề tài này chọn 

02trường đại học(Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Nguyễn Tất thành) để 

thử nghiệm Bộ tham số định chuẩn đánh giá để xây dựng Đại học 4.0 Việt Nam. Thông 

qua phương pháp thu thập dữ liệu bằng phương pháp điều tra khảo sát (survey 

research), là một trong những lĩnh vực đo lường quan trọng nhất trong nghiên cứu xã 

hội ứng dụng. Phương pháp này sử dụng nhằm cho việc kiểm tra và đánh giá bộ tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng Đại học 4.0 Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng phải 

được kiểm định với độ tin cậy cao. Sau đó sẽ được sử dụng để đánh giá. 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

Đề tài hợp tác với các tổ chức giáo dục và công ty công nghệ để hoàn thành các nội 

dung nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đặt được các mục tiêu đặt ra: 

 

1. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục  

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc ĐHQGHN là đơn vị có nhiều kinh 

nghiệm tiếp cận xây dựng các Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của ĐHQGHN và 

của Bộ GD&ĐT. Viện quan hệ hợp tác tốt với tổ chức xếp hạng QS, là đầu mối xây 

dựng bộ tiêu chí và các chỉ số của đại học định hướng nghiên cứu áp dụng rất hiệu quả 

cho các trường đại học thành viên của ĐHQGHN, góp phần thành công cho ĐHQGHN 

xếp hạng thứ 139 QS châu Á năm 2016. Viện phối hợp thực hiện đề tài, trong đó tập 

trung vào nội dung nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hệ thống chỉ số tương ứng của 

đại học theo tiếp cận của QS và QS Star, thích ứng với công nghiệp 4.0. 

2. Trường Đại học Giáo dục 

                                            
10

Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications. 



21 

 

Trường Đại học giáo dục thuộc ĐHQGHN phối hợp thực hiện nghiên cứu các 

đặc trưng của mô hình đại học 4.0, đặc biệt là đặc trưng đào tạo định hướng đổi mới và 

sáng nghiệp (Innovation-oriented Education), trong đó tập trung nghiên cứu đặc điểm 

và phương thức tổ chức môi trường đào tạo thông qua hệ sinh thái khởi nghiệp, các kỹ 

năng và chuẩn năng lực sáng tạo và khởi nghiệp của công dân 4.0, đặc điểm của yếu tố 

quốc tế hóa, xây dựng đại học thông minh… 

3. Công ty Cổ phần Công nghệ DTT 

Công ty DTT có cách tiếp cận đến công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp, đồng thời 

DTT có năng lực trong việc thiết kế mô hình Chính phủ điện tử và Chính phủ thông 

minh, mô hình trường học STEM... có thể áp dụng vào đại học. Đặc biệt, DTT có 

phương pháp đo lường, đánh giá dựa vào khoa học dữ liệu, có thể áp dụng để đánh giá 

mức độ thích ứng với công nghiệp 4.0 cho các đặc trưng đại học số hóa. 

4. Trường Đai học Nguyễn Tất Thành 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là mộ trường đại học tư thục có tính năng 

động cao. Trường đã tham gia và đã được công nhận chuẩn 3 sao của xếp hạng QS 

Star. Vừa qua, trường đã trình đề án đề nghị Bộ GD&ĐT ủng hộ trường xây dựng và 

phát triển theo định hướng mô hình đại học 4.0, đồng thời đã tiên phong thành lập Viện 

nghiên cứu công nghê 4.0. Đây là một địa chỉ thích hợp để trường tham gia nghiên cứu 

trường hợp, thử nghiệm các kết quả nghiên cứu của đề tài. 

5. Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị phối hợp chính với đề tài trong việc nghiên cứu các 

nội dung 3, 4 và 8 nhằm đưa ra khuyến nghị cho giáo dục đại học Việt Nam. 

19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với 
đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức 
thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp 
tác đối với kết quả của đề tài) 

1. Đại học Quốc gia Singapore, đầu mối là GS. Johnson Ong Chee Bin – thành 
viên tham gia của đề tài sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phản biện các kết quả nghiên cứu về các 
đặc trưng của công nghiệp và đại học 4.0, các tiêu chí cơ bản của đại học 4.0. 

2. Tổ chức xếp hạng QS Quacquarelli Symonds là đầu mối hợp tác trao đổi các 
tiuee chí đối sánh và phương pháp đânhs giá, cung cấp cơ sở dữ liệu của các trường đại 
học nhóm 4 sao QS Star hoặc/và 200 QS Ranking. 

3. Tổ chức xếp hạng U-Multirank, đầu mối là Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại 
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học (Đức), Đại học Twente và Đại học Leiden (Hà Lan). U-Multirank thực hiện cách 
tiếp cận hướng người dùng trong xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các 
trường đại học được đối sánh và xếp hạng theo các mảng hoạt động chính, bao gồm: 
dạy và học; nghiên cứu; chuyển giao tri thức; định hướng quốc tế; tương hỗ cộng đồng. 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công 
việcchủ yếu cần được 

thực hiện; các mốc 
đánh giá chủ yếu 

 Kết quả phải đạt  

Thời 
gian 
(bắt 
đầu, 
 kết 

thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến 
kinh phí 

(triệu 
đồng)

 

1 
Xây dựng thuyết 
minh đề tài 

Thuyết minh đề tài 
được phê duyệt 

06/2017 
– 

07/2017 

NH Đức, 
NX Huy, 
PB Sơn, 
LS Vinh, 
HQ Thụy, 
VĐ Hiếu 
TT Hiếu 
TTB Liễu 

21.099 

2 

Nội dung 1: Tổng 
quan các vấn đề 
nghiên cứu trong 
nước và trên thế giới 
về công nghiệp 4.0 và 
mô hình đại học 4.0 

Báo cáo Tổng 
quan 
(03 Báo cáo 
chuyên đề; 01 Báo 
cáo tổng hợp nội 
dung nghiên cứu 2) 

 
 

11/2017 
 

 
84.513 

2.1 

- Công việc 1: Nghiên 
cứu cơ sở lý luận và 
nghiên cứu các trường 
hợp quốc gia, cơ sở 
giáo dục đại học trên 
thế giới 

Báo cáo chuyên đề  
11/2017 

- 
10/2018 

HQ Thụy, 
TTB Liễu, 
và các 
thành viên 
khác 
 

28.288 

2.2 

- Công việc 2: Nghiên 
cứu từ tiếp cận đo 
lường, đánh giá và 
xếp hạng đại học thế 
giới 

Báo cáo chuyên đề  
11/2017 

-
10/2018 

NX Huy và 
các thành 
viên khác 

14.365 

2.3 
- Công việc 3: Tiếp 
cận và mức độ sẵn 
sàng của Việt nam 

Báo cáo chuyên đề 
 

11/2017 
- 

10/2018 

VĐ Hiếu 
và các 
thành viên 
khác 
 

41.860 
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2.4 
- Viết báo cáo tổng 
hợp nội dung nghiên 
cứu thứ hai. 

Tổng quan được 
tình hình nghiên 
cứu trong nước và 
trên thế giới về 
cách mạng công 
nghiệp và mô hình 
đại học 4.0 

10/2018 

TTB Liễu 
và các 
thành viên 
khác 

 

3 

Nội dung 2: Nghiên 
cứu các đặc trưng cơ 
bản của cách mạng 
công nghiệp 4.0 

Báo cáo về các đặc 
trưng cơ bản của 
cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 
(08 Báo cáo 
chuyên đề; 01 Báo 
cáo tổng hợp nội 
dung nghiên cứu 2 
và 01 Bài báo 
trong nước). 

11/2017 
- 

10/2018 
 221.806 

3.1 

- Công việc 1: Nghiên 
cứu đặc trưng về lực 
lượng sản xuất - vai 
trò của công nghệ tích 
hợp 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

HQ Thụy, 
TT Hiếu và 
các thành 
viên khác 

20.098 

3.2 

- Công việc 2: Nghiên 
cứu đặc trưng về lực 
lượng sản xuất – các 
kỹ năng và năng lực 
của nguồn nhân lực 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

HQ Thụy, 
TTB Liễu 
và các 
thành viên 
khác 

23.920 

3.3 

- Công việc 3:Nghiên 
cứu đặc trưng về quan 
hệ và tương tác giữa 
các yếu tố của lực 
lượng sản xuất - vai 
trò của thông tin số 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

VĐ Hiếu, 
TT Hiếu và 
các thành 
viên khác 

27.105 

3.4 

- Công việc 4:Nghiên 
cứu đặc trưng về xu 
thế cá thể hóa và 
người dung thông 
minh trong bối cảnh 
toàn cầu hóa 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

NT Trung 
và các 
thành viên 
khác 

25.610 

3.5 

- Công việc 5: Nghiên 
cứu đặc trưng về khởi 
nghiệp và kinh doanh 
- thuận lợi và tính khả 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

LS Vinh và 
các thành  
viên khác 

36.725 
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thi đối với tất cả các 
lĩnh vực dựa trên các 
nền tảng công nghệ 
phổ cập 

3.6 

- Công việc 6: Nghiên 
cứu đặc trưng về đổi 
mới sáng tạo gia tăng 
giá trị 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

NT Trung 
và các 
thành  viên 
khác 

28.860 

3.7 

- Công việc 7: Nghiên 
cứu về tác động của 
công nghiệp 4.0 lên 
giáo dục đại học Việt 
Nam 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

TT Hiếu, 
TTB Liễu 
và các 
thành  viên 
khác 

18.473 

3.8 

- Công việc 8: Nghiên 
cứu tác động của công 
nghiệp 4.0 đối với 
Việt Nam. 

Báo cáo chuyên đề 
11/2017 

- 
10/2018 

HQ Thụy, 
TTB Liễu 
và các 
thành  viên 
khác 

41.015 

3.9 
- Viết báo cáo tổng 
hợp 

- 01 Báo cáo Tổng 
hợp nội dung 
nghiên cứu thứ hai; 
- 01 Bài báo xuất 
bản trên tạp chí 
trong nước  

10/2018 HQ Thụy  

4 

Nội dung 3: Nghiên 
cứu các đặc trưng 
của mô hình đại học 
4.0 

Báo cáo về các đặc 
trưng cơ bản của 
mô hình trường đại 
học thích ứng với 
cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 
(49 Báo cáo 
chuyên đề; 07 Báo 
cáo tổng hợp 
chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
nội dung nghiên 
cứu 2; 01 Bài báo 
tạp chí quốc tế có 
IF; 01 Bài báo Hội 
thảo quốc tế nước 
ngoài; 03 Bài báo 
tạp chí trong nước) 

11/2017 
-

10/2018 

Nguyễn 
Hữu Đức 
và các 
nhóm 
nghiên cứu 
 

1,184.118 

4.1 - Công việc 1: Nghiên - 09 Báo cáo 11/2017 TTB Liễu, 169.897 
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cứu đặc trưng đào tạo 
định hướng sáng 
nghiệp 
(09 nghiên cứu chuyên 
đề) 

chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề; - 01 bài 
báo quốc tế có IF. 

-

10/2018 

NX Huy, 
TT Hiếu và 
các thành  
viên khác 

4.2 

- Công việc 2: Nghiên 
cứu xác định đặc 
trưng và phương thức 
của hoạt động nghiên 
cứu hàn lâm định 
hướng và kết hợp đổi 
mới sáng tạo 
(06 nghiên cứu chuyên 
đề) 

- 06 Báo cáo 
chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề 
- 01 Bài báo tạp 
chí trong nước 

11/2017 

-

10/2018 

NH Đức và 
các thành  
viên khác 

268.645 

4.3 

- Công việc 3: Nghiên 
cứu đặc trưng hoạt 
động đổi mới sáng tạo 
trong hệ sinh thái khởi 
nghiệp 
(06 nghiên cứu chuyên 
đề) 

- 06 Báo cáo 
chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề 
- 01 Bài báo tạp 
chí trong nước 

11/2017 

-

10/2018 

PB Sơn và 
các thành  
viên khác 

171.197 

4.4 

- Công việc 4:Nghiên 
cứu đặc trưng đổi mới 
sáng tạo dựa trên nền 
tảngđại học thông 
minh, công nghệ số và 
khoa học dữ liệu 
(06 nghiên cứu chuyên 
đề) 

- 06 Báo cáo 
chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề 
 

11/2017 

-

10/2018 

NT 
Trungvà 
các thành  
viên khác 

147.615 

4.5 

- Công việc 5:Nghiên 
cứu đặc trưng về cơ 
chế tự chủ đại học cao 
trong mối quan hệ với 
cơ quan quản lý và 
doanh nghiệp 
(06 nghiên cứu chuyên 
đề) 

- 06 Báo cáo 
chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề 
- 01 Bài báo tạp 
chí trong nước 

01/2019 

- 

08/2019 

NT Trung 
và các 
thành  viên 
khác 

134.862 

4.6 

- Công việc 6:Nghiên 
cứu các yếu tố quốc tế 
hóa đại học 
(04 nghiên cứu chuyên 
đề) 

- 04 Báo cáo 
chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề 

01/2019 

- 

08/2019 

TT Thùy và 
các thành  
viên khác 

144.742 

4.7 - Công việc 7: Nghiên - 05 Báo cáo 01/2019 NH Đức và 147.160 
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cứu đặc trưng về sự 
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 
(05 nghiên cứu chuyên 
đề) 
 

chuyên đề và 01 
Báo cáo tổng hợp 
chuyên đề 

- 

08/2019 

các thành  
viên khác 

5 

Nội dung 4: Các tiêu 
chí đánh giá mức độ 
đáp ứng thích ứng 
các đặc trưng của mô 
hình đại học 4.0 

Báo cáo chuyên đề 
về các tiêu chí cơ 
bản của mô hình 
“đại học 4.0” theo 
tiếp cận đảm bảo 
chất lượng giáo 
dục 
(10 nhóm tiêu chí 
với khoảng 85 tiêu 
chí; 01 báo cáo hội 
nghị khoa học) 

11/2017 
– 

10/2018 

Nghiêm 
Xuân  
Huyvà 
nhóm 
nghiên cứu 

344.409 

5.1 

- Công việc 1: Nghiên 
cứu xây dựng nhóm 
tiêu chí theo tiếp cận 
đảm bảo chất lượng 

1) Nhóm tiêu chí về 

thông tin chung (sứ 

mệnh, tầm nhìn, cấu 

trúc và văn hóa tổ 

chức) 

2) Nhóm tiêu chí về 

quản trị chiến lược và 

các điều kiện đảm bảo 

chất lượng 

02 nhóm tiêu chí 
theo tiếp cận đảm 
bảo chất lượng với 
khoảng 25 tiêu chí. 

11/2017 
– 

10/2018 

NX Huy, 
LS Vinh, 
VĐ Hiếu 
và các 
thành  viên 
khác 

122.759 

5.2 

- Công việc 2: Nghiên 
cứu xây dựng nhóm 
tiêu chí theo tiếp cận 
xếp hạng và đối sánh 
1) Nhóm tiêu chí về 

07 nhóm tiêu chí 
với khoảng 55; 
- 01 báo cáo hội 
nghị khoa học 

11/2017 
– 

10/2018 

NX Huy và 
các thành  
viên khác 

131.950 
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đào tạo, 2) Nhóm tiêu 
chí về nghiên cứu, 3) 
Nhóm tiêu chí về đổi 
mới và chuyển giao 
công nghệ, 4) Nhóm 
tiêu chí về mức độ số 
hoá và thông minh, 5) 
Nhóm tiêu chí về hạ 
tầng phục vụ dao tao, 
đổi mới và sáng 
nghiệp, 6) Nhóm tiêu 
chí về mức độ quốc tế 
hoá, 7) Nhóm tiêu chí 
về mức độ gắn kết và 
phục vụ cộng đồng. 

5.3 

- Công việc 3: Nghiên 
cứu xây dựng nhóm 
các tiêu chí đặc thù 
khác. 

01 nhóm các tiêu 
chí đặc thù với 
khoảng 5 tiêu chí 

11/2017 
– 

10/2018 

LS Vinh và 
các thành  
viên khác 

89.700 

6 

Nội dung 5: Nghiên 
cứu, xây dựng bộ chỉ 
số của các tiêu chí 
đại học 4.0 tương 
đương mức 4 sao của 
QS Star hoặc nhóm 
200 đại học hàng đầu 
châu Á của QS 
Ranking 
và nhóm tương 
đương 3 sao QS Star 

Cơ sở dữ liệu 
thống kê của các 
trường đại học và 
Bộ chỉ số đối sánh 
đánh giá mức độ 
tiếp cận mô hình 
“đại học 4.0” 

 

Nguyễn 
Hữu Đứcvà 
nhóm 
nghiên cứu 

601.497 

6.1 

- Công việc 1: Xây 
dựng CSDL nhóm tiêu 
chí 4.1.1 và 4.1.2 của 
các trường ĐH Việt 
nam từ nguồn CSDL 
đánh giá ngoài và 
kiểm định chất lượng 

CSDL của 02 

nhóm tiêu với 100 

trường đại học Việt 

Nam 

01/2019 

– 

08/2019 

NX Huy, 
HQ Thụy 
và các 
thành  viên 
khác 

186.966 

6.2 

- Công việc 2: Xây 
dựng CSDL cho 7 
nhóm tiêu chí (4.2.1 - 
4.2.7) của các trường 
đại học châu Á và 
châu Âu từ  nguồn 

CSDL cho 07 
nhóm tiêu chí với 
20 trường 4 sao và 
20 trường 3 sao 
trường đại học 
châu Á và châu Âu 

01/2019 
– 

08/2019 

NH Đức, 
VĐ Hiếu, 
HQ Thụy 
và các 
thành  viên 
khác 

194.168 
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CSDL của các trường 
và QS Star. 

từ  nguồn CSDL 
của các trường và 
QS Star. 

6.3 

- Công việc 3: Nghiên 
cứu xác định chỉ số 
trung bình cho các 
tiêu chí của đại học 
4.0 tương đương mức 
4 sao của QS Star 
hoặc nhóm QS 200 
đại học châu Á theo 
đặc trưng nhóm lĩnh 
vực 

Bộ chỉ số trung 
bình cho các tiêu 
chí của đại học 4.0 
theo 3 mức (chưa 
đạt, đạt và vượt) 
cho mỗi hạng sao. 

01/2019 
– 

08/2019 

NX Huy, 
VĐ Hiếu, 
TT Hiếu, 
NT Trung 
và các 
thành  viên 
khác 

159.263 

6.4 

- Công việc 4: Xây 
dựng bộ chỉ số phục 
vụ cho hoạt động đối 
sánh của các trường 
đại học Việt Nam 

Bộ chỉ số phục vụ 
cho hoạt động đối 
sánh của các 
trường đại học Việt 
Nam 

01/2019 

– 

08/2019 

NH Đức và 
các thành  
viên khác 

61.100 

7 

Nội dung 6: Nghiên 
cứu xây dựng cổng 
thông tin (công cụ) 
đối sánh mức độ đáp 
ứng đại học 4.0 
tương đương mức 4 
sao của QS Star hoặc 
nhóm QS 200 đại học 
châu Ávà nhóm 
tương đương 3 sao 
QS Star 

Phần mềm và 
Cổng thông tin đo 
lường, đánh giá 
mức độ tiếp cận 
mô hình “đại học 
4.0”; 

  
1,037.69 

7.1 

- Công việc 1: Nghiên 
cứu xác định đối 
tượng người dùng và 
các yêu cầu chức năng 
và phi chức năng 

Danh mục đối 
tượng người dùng 
và các yêu cầu 
chức năng và phi 
chức năng 

 
 

243.672 

7.2 
- Công việc 2: Thiết 
kế kiến trúc tổng thể 
cổng thông tin 

Cổng thông tin 
theo cấu trúc, có 
chi tiết hệ thống và 
có giao diện theo 
mô tả 

 
 

138.905 

7.3 - Công việc 3: Thiết 
kế chi tiết hệ thống 

 
 

110.240 

7.4 - Công việc 4: Thiết 
kế giao diện 

 
 

111.514 

7.5 - Công việc 5: Hiện 
thực hóa 

  
 

238.485 
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7.6 - Công việc 6: Triển 
khai và kiểm thử 

Các chức năng của 
công thông tin thực 
hiện theo mô tả 

 
 

194.870 

8 

Nội dung 7: Nghiên 
cứu trường hợp 
tại02cơ sở giáo dục 
đại học 

Kết quả nghiên 
cứu trường hợpba 
cơ sở giáo dục đại 
học 

 

Phạm Bảo 
Sơnvà 
nhóm 
nghiên cứu 

 

8.1 

- Công việc 1: Xác 
định mục tiêu, nội 
dung và phương pháp 
nghiên cứu; viết báo 
cáo của 02 trường 

Cơ sở dữ liệu 2 

trường theo các bộ 

tiêu chí 

 
Phạm Bảo 
Sơn và 
nhóm 
nghiên cứu 

 

8.2 

- Công việc 2: Khảo 
sát, thu thập và xác 
minh CSDL theo các 
bộ tiêu chí 

 

 

 

8.3 
- Công việc 3: Nhập 
dữ liệu vào cổng 
thông tin đối sánh 

   

8.4 

- Công việc 4: Chạy 
thử và chiết xuất 
thông tin phục vụ các 
đối tượng người dùng. 

   

8.5 

- Công việc 5: Chiết 
xuất báo cáo, phân 
tích thông tin, đánh 
giá kết quả 

   

9 
Nội dung 8:Nghiên 
cứuxây dựngbáo cáo 
kiến nghị 

Bản kiến nghị Hệ 
thống các giải 
pháp phát triển mô 
hình “đại học 4.0” 
tại Việt Nam 

 

Nguyễn 
Hữu Đức 
và nhóm 
nghiên cứu 

109.902 

9.1 

- Công việc 1: Kiến 
nghị về chính sách và 
giải pháp vĩ mô chung 
của ngành về mô hình 
đại học và tiếp cận 
của Việt Nam trên cơ 
sở phân tích lý luận 
thông tin chiết xuất từ 
cổng thông tin đối 
sánh. 

Báo cáo chuyên đề 
01/2019 

- 
09/2019 

NH Đức, 
PB Sơn, 
NT Trung, 
VĐ Hiếu 
và các 
thành  viên 
khác 

38.090 

9.2 - Công việc 2: Kiến Báo cáo chuyên đề 01/2019 NH Đức,  27.846 
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nghị đối với việc quản 
trị chiến lược pháp 
triển đại học thích ứng 
với cuộc cách mạng 
mới thông qua sử 
dụng cổng thông tin 
đối sánh cho các 
trường đại học. 

-
06/2019 

PB Sơn, 
NT Trung, 
VĐ Hiếu 
và các 
thành  viên 
khác 

9.3 

- Công việc 3: Định 
hướng sử dụng cổng 
thông tin đối sánh đối 
với người dùng (người 
học, trường học, quản 
lý ngành và doanh 
nghiệp...) 
 

Báo cáo chuyên đề 
01/2019 

-
06/2019 

NH Đức, 
NX Huy và 
các thành  
viên khác 

43.966 

10 

Nội dung 9: Khảo sát, 

trao đổi học thuật, 

kinh nghiệm quốc tế 

  Nguyễn 
Hữu Đức 
và nhóm 
nghiên cứu 

 
 
 

10.1 

Trao đổi khoa học, 

kinh nghiệm với 

Trường đại học Công 

nghệ Nanyang và Tổ 

chức xếp hạng QS 

(Singapore). 

3 người x 5 ngày 2018 

 

 

11 
Nội dung 10: Tổ chức 

tọa đàm, hội thảo 

  Nguyễn 

Hữu Đức 
 

11.1 

- Công việc 1: Tổ 
chức 12 buổi tọa đàm 
với nhóm chuyên gia 
quốc tế tại ĐHQGHN 

- Thời gian: 12 

buổi. 

- Đại biểu trong 

nước: 23 người, 

nước ngoài: 02 

người. 

 

2018 

NH Đức 
LS Vinh 
NT Trung 
NX Huy 
TTB Liễu 

 

11.2 

- Công việc 2: Tổ 

chức hội thảo và giới 

thiệu cổng thông tin 

đối sánh mức độ đáp 

ứng mô hình đại học 

- Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian: 01 ngày 

Số lượng đại biểu: 

70 đại biểu + 02 

2018 
- 

2019 

NH Đức 
PB Sơn 
LS Vinh 
NX Huy 

 



31 

 

4.0 đại biểu nước 

ngoài. 

- Địa điểm: Hồ 

Chí Minh 

Thời gian: 01 ngày 

Số lượng đại biểu: 

50 đại biểu. 

12 Mua và dịch tài liệu 

Tài liệu được mua 

bản quyền và chọn 

dịch sang tiếng 

Việt phục vụ 

nghiên cứu  

 

2018 

 

Nhóm 

nghiên cứu 
50 

13 Viết báo cáo đề tài  2019 

Nguyễn 
Hữu Đứcvà 
nhóm 
nghiên cứu 

52.715 

13.1 
- Công việc 1: Soạn 
thảo Báo cáo  
 

Báo cáo đầy đủ nội 
dung theo cấu trúc 
dự kiến  

2019 
NH Đức 
NX Huy 
TTB Liễu 
TT Thùy 
TT Hiếu 
và các 
thành  viên 
khác 

 

13.2 
- Công việc 2: Thẩm 
định báo cáo  

Báo cáo được hoàn 
thiện theo ý kiến 
thẩm định 

2019  

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng 
sản phẩm) 

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 
mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm)

 

Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

1 
Báo cáo: Tổng quan vấn 
đề nghiên cứu trong 
nước và trên thế giới về 

- Đảm bảo tính khái quát cao cả về nội 
dung và đối tượng nghiên cứu; có cơ 
sở khoa học và mối liên hệ giữa hai 
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cách mạng công nghiệp 
và mô hình đại học 4.0 

nội dung tổng quan. Đánh giá được 
tình hình tiếp cận và mức độ sẵn sàng 
của Việt nam. 

- Tích hợp được nội dung 03 báo cáo 
chuyên đề liên quan và 02 báo cáo 
khảo sát nước ngoài. 

2 

Báo cáo: Nghiên cứu các 
đặc trưng cơ bản của 
cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 và tác động 
đến Việt Nam 

 

- Đảm bảo được tính hệ thống và các 
yếu tố của một nền sản xuất, từ lực 
lượng sản xuất, đến quan hệ và tương 
tác giữa các yếu tố của lực lượng sản 
xuất. Đặc điểm về khởi nghiệp, 
phương thức kinh doing, phương thức 
giao tiếp… và các yêu cầu đối với đại 
học. 

- Tích hợp được nội dung 07 báo cáo 
chuyên đề liên quan và 02 báo cáo 
khảo sát nước ngoài. 

 

3 

Báo cáo: Các đặc trưng 
cơ bản của mô hình 
trường đại học thích ứng 
với cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 

- Có tính khái quát cao về mô hình đại 
học định hướng đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp, từ đào tạo đến nghiên 
cứu, chuyển giao tri thức, môi trường 
học thuật thông minh, mức độ quốc tế 
hóa và ảnh hưởng xã hội. 

- Tích hợp được nội dung 57 báo cáo 
chuyên đề liên quan và 02 báo cáo 
khảo sát nước ngoài. 

 

4 

Báo cáo: Xu hướng phát 
triển của công nghệ 4.0 
và các lĩnh vực nghiên 
cứu, ngành nghề đào tạo 
mới đến năm 2025 

- Khái quát được các xu hướng lớn 
phát triển KHCN và đào tạo dưới sự 
tác động của cuộc CMCN 4.0 thông 
qua các nghiên cứu trắc lượng thư 
mục khoa học và phân tích số liệu do 
các tổ chức thống kê quốc tế và Việt 
Nam công bố 

- Tích hợp được nội dung của 02 báo 
cáo chuyên đề liên quan. 

 

5 

Bộ tiêu chuẩn: Về các 
tiêu chí cơ bản của mô 
hình “đại học 4.0” theo 
tiếp cận đảm bảo chất 
lượng giáo dục 

Tương thích với các đặc trưng cơ bản 
của mô hình đại học 4.0, phù hợp với 
tiếp cận kiểm định chất lượng và xếp 
hạng đại học; Đo lường và thu thập 
được dữ liệu. 

 

6 Cơ sở dữ liệu thống kê Tương thích với bộ tiêu chuẩn cơ bản  
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của các trường đại học 
và Bộ chỉ số đối sánh 
đánh giá mức độ tiếp 
cận mô hình “đại học 
4.0” 

của mô hình “đại học 4.0”, phù hợp 
với trình độ phát triển của các trường 
đại học Việt Nam; Thống nhất nhưng 
đa dạng, ứng dụng được cho các 
trường đại học theo phân tầng và lĩnh 
lĩnh vực (thuộc nhóm tương đương 4 
sao của QS Star hoặc 200 QS châu Á. 

7 

Cổng thông tin và Phần 
mềm đo lường, đánh giá 
mức độ tiếp cận mô hình 
“đại học 4.0”; 

Đảm bảo khả năng thực thi tự đối sánh 
của các trường đại học về mức độ tiếp 
cận mô hình đại học 4.0 một cách tổng 
thể hoặc từng tiêu chí. Phục vụ được 
các đối tượng người dùng khác nhau: 
nhà trường, người học, nhà quản lý và 
quan tâm của cộng đồng. 

 

8 

Bản kiến nghị: Hệ thống 
các giải pháp phát triển 
mô hình “đại học 4.0” 
tại Việt Nam 

Đảm bảo tính vĩ mô ở mức độ ngành 
và cụ thể ở mức độ quản trị chiến lược 
và thực thi của các trường đại học, phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam. 

 

 

21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 

phẩm )
 

Yêu cầu khoa 

học cần đạt 

Dự kiến nơi công 

bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi chú 

1 
Bài báo khoa học 

quốc tế 

Phản ánh được 

một số phát hiện 

hoặc khái quát 

mới về đại học 

4.0 của Việt Nam 

Tạp chí quốc tế có 

chỉ số ảnh hưởng 

IF 

Số lượng: 01 

2 

Báo cáo khoa học 

tại hội nghị, hội 

thảo trong nước 

Khái quát và phát 

triển được một số 

luận lý về đặc 

trưng của đại học 

4.0 từ góc độ Việt 

Nam 

Báo cáo hội thảo Số lượng: 01 

3 
Bài báo khoa học 

trong nước 

Phản ánh được 

các kết quả 

nghiên cứu mới 

của đề tài 

Tạp chí Khoa học 

thuộc danh mục 

của Hội đồng 

CDGSNN 

Số lượng: 05 

4 Hỗ trợ đào tạo Học viên và Trường Đại học  
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nghiên cứu sinh và 

học viên cao học: 

- 01 NCS 

- 02 HVCH 

 

nghiên cứu sinh 

tham gia nghiên 

cứu đề tài và được 

kế thừa nội dung, 

số liệu, phương 

pháp nghiên cứu 

đề tài để viết luận 

văn, luận án 

 

Công nghệ và 

Trường Đại học 

Giáo dục 

 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

- Các báo cáo chuyên đề và bài báo khoa học (bản in và bản điện tử) về CMCN và 

đại học 4.0 có thể chuyển giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Kinh tế Trung 

ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và các bộ ngành khác sử dụng trong 

việc hoạch định chính sách và chiến lược phát triển. 

- Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí cơ bản của mô hình đại học 4.0 có thể chuyển giao 

cho Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Đại học và Cục Quản lý chất lượng), làm cơ sở để ban 

hành các hướng dẫn đánh giá mức độ thích ứng cuộc CMCN 4.0 và định hướng công 

tác đo lường, đánh giá chất lượng của các trường đại học. 

- Phần mềm và Cổng thông tin đối sánh mức độ thích ứng mô hình đại học 4.0 là 

website mở phục vụ miễn phí, là công cụ hỗ trợ cho các trường đại học quản trị chiến 

lược, quản trị mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển. Đồng thời có thể chuyển giao cho một 

đơn vị có chức năng đảm bảo hoặc/và kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT hoặc của 

ĐHQGHN quản lý và vận hành để chiết xuất các thông tin có tính hệ thống của ngành. 

- Cổng thông tin đối sánh còn là tiền đề để phát triển thành một Bảng xếp hạng đại 

học của Việt Nam. 
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Biểu I.1a 
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH  

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

TT
 Họ và tên,

 

học hàm, học vị
 

Chức danh 
 

thực hiện 
Tổ chức công tác

 

1 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Chủ nhiệm đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 TS. Nghiêm Xuân Huy Thư ký khoa học 
Viện Đảm bảo chất lượng 

giáo dục, ĐHQGHN 

3 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

4 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

5 PGS.TS. Hà Quang Thụy 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

6 TS. Võ Đình Hiếu 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

7 TS. Trần Trọng Hiếu 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

8 TS. Trần Thị Bích Liễu 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Giáo dục, 

ĐHQGHN 

9 TS. Tăng Thị Thùy 
Thành viên thực 

hiện chính 
Trường ĐH Giáo dục, 

ĐHQGHN 

10 Ông Nguyễn Thế Trung 
Thành viên thực 

hiện chính 
Công ty cổ phần công nghệ 

DTT 

  

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2017 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức 

 Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài 
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Biểu I.1b 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

TT
 Họ và tên,

 

học hàm, học vị
 Chức danh

 

thực hiện
 Tổ chức công tác

 

1 TS. Dương Lê Minh Thành viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
 

2 ThS. Lê Thị Phương Thoa Thành viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
 

3 ThS. Nguyễn Bảo Ngọc Thành viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
 

4 ThS. Nguyễn Văn Thẩm Thành viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 

5 ThS. Đỗ Hoàng Kiên Thành viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
 

6 TS. Mai Thị Quỳnh Lan Thành viên 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, 
ĐHQGHN 

7 TS. Hoàng Thị Xuân Hoa Thành viên 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, 
ĐHQGHN 

8 ThS. Vũ Thị Mai Anh Thành viên 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, 
ĐHQGHN 

9 CN. Tống Văn Nam Thành viên 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, 
ĐHQGHN 

10 TS. Lê Thái Hưng Thành viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 

11 TS. Vũ Thị Thúy Hằng Thành viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 

12 TS. Lê Thanh Huyền Thành viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 

13 TS. Dương Trọng Hải Thành viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

14 TS. Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

15 Dương Thành Giang Thành viên Công ty cổ phần công nghệ DTT 

16 Đào Văn Huy Thành viên ĐHQGHN 

17 Nguyễn Hữu Thành Chung Thành viên ĐHQGHN 

18 ThS. Đinh Quang Huy Thành viên 
Trung tâm Ứng dụng CNTT, 
ĐHQGHN. 

19 ThS. Trần Thị Thịnh Thành viên 
Trung tâm Ứng dụng CNTT, 
ĐHQGHN. 
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20 ThS. Lê Việt Nam Thành viên 
Trung tâm Ứng dụng CNTT, 
ĐHQGHN. 

21 ThS. Đồng Quang Việt Thành viên 
Trung tâm Ứng dụng CNTT, 
ĐHQGHN. 

22 ThS. Nguyễn Thanh Tùng Thành Viên 
Trung tâm Ứng dụng CNTT, 
ĐHQGHN. 

23 Nguyễn Thị Phương Linh 
KTV, nhân 
viên hỗ trợ 

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.
 

 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 
   
 
 
 

 
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức 

 Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


