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PPDH là một trong sáu thành tố cơ bản của quá trình dạy học (mục tiêu, nội 
dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, ñánh giá). Các thành tố này tương tác với 
nhau, tạo thành một chỉnh thể nhằm ñảm bảo chất lượng của quá trình giáo dục ñào 
tạo. Trong ñó, mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp là cơ bản nhất, 
tạo nên “Tam giác sư phạm”. PPDH một mặt phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy 
học. Mặt khác, PPDH lại có ảnh hưởng tích cực ñến việc thực hiện nội dung và mục 
tiêu dạy học. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ñào tạo nói chung và chất lượng ñào 
tạo ñối với ngành QTKD – TCNH nói riêng, cần thiết phải ñổi mới cả sáu thành tố 
nói trên. Trong ñó, ñổi mới PPDH giữ vị trí quan trọng và tác ñộng trực tiếp tới việc 
nâng cao chất lượng giáo dục, ñào tạo. Do ñó, nhóm nghiên cứu hy vọng những kết 
quả ñưa ra hướng ñến việc ñổi mới PPDH cho cán bộ giáo viên, ñặc biệt là ñổi mới 
PPDH ñịnh hướng tích cực hóa hoạt ñộng học tập ñối với cán bộ giáo viên, giảng 
viên các trường ñại học nói chung và cán bộ giáo viên, giảng viên trường ĐHCNHN 
nói riêng nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo. 

1. GIỚI THIỆU 

Đổi mới phương pháp giáo dục ñào tạo về cơ bản là khắc phục lối truyền thụ 
một chiều, rèn luyện nếp tư duy của người học; từng bước áp dụng phương pháp tiên 
tiến và phương pháp hiện ñại vào quá trình dạy học, ñảm bảo ñiều kiện và thời gian 
tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Trong ñiều kiện hội nhập toàn cầu như hiện nay, 
việc ñổi mới PPDH trong giáo dục, ñặc biệt trong ñào tạo giáo dục ñại học ñể phù 
hợp với mục tiêu ñào tạo là cần thiết và tất yếu. Trong công cuộc ñổi mới PPDH thì 
ñội ngũ giáo viên là người giữ vai trò quyết ñịnh, bởi vì “Không có hệ thống giáo 
dục nào vươn cao quá tầm những giáo viên ñang làm việc cho nó” (Roy Singh). 
Tuy nhiên ñể có thể thực sự ñổi mới ñược PPDH thì cần khắc phục ñược sức ỳ của 
thói quen trong mỗi giáo viên. Và ñể làm ñược ñiều này người giáo viên phải vượt 
qua ñược sự miễn cưỡng phải thay ñổi, mà sự miễn cưỡng này thường xuất phát từ 
các nguyên nhân cơ bản sau: Chưa hiểu rằng sự thay ñổi là cần thiết; Thiếu kiến thức 



 

184 

và kỹ năng cần thiết ñể có thể thay ñổi ñược; Tin rằng thay ñổi cũng không có gì 
khác ñối với họ và người học; Các yếu tố khác về môi trường, nguồn lực dạy học, cơ 
chế ñãi ngộ và sự ủng hộ của các cấp lãnh ñạo… 

Xuất phát từ những tồn tại khách quan trong việc ñổi mới PPDH, nhóm tác giả 
rất muốn ñược trình bày những cơ sở lý luận về PPDH, ñổi mới PPDH và tập trung 
vào những vấn ñề chủ ñạo về ñổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt ñộng học 
tập. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả rất mong sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích 
ñể cán bộ giáo viên, giảng viên có thể ứng dụng trong quá trình tự ñổi mới PPDH. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Để hiểu ñúng “thế nào là ñổi mới PPDH” và “làm thế nào ñể ñổi mới PPDH” 
trong ñào tạo, chúng ta hãy bắt ñầu từ những vấn ñề cơ bản nhất. 

2.1. Khái niệm, bản chất và ñặc ñiểm của phương pháp dạy học 

Có nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về PPDH, mỗi ñịnh nghĩa nhấn mạnh một vài 
khía cạnh nào ñó về bản chất của PPDH ở một lĩnh vực nghiên cứu xác ñịnh. 

Theo quan ñiểm giáo dục học, B.P. Exipop cho rằng PPDH là phương tiện, 
cách thức, con ñường ñạt tới những mục tiêu nhất ñịnh, ñể giải quyết những nhiệm 
vụ nhất ñịnh. 

Trong tâm lý học, PPDH ñược xem là phương thức tổ chức dạy học với sự vận 
ñộng của nội dung dạy học như: Phương thức lĩnh hội nội dung (V.V.Đavudov, 
Đ.B.Elconin); phương thức lĩnh hội bằng chương trình hóa (B.F.Skiner); phương 
thức lĩnh hội tài liệu theo các giai ñoạn (P. Ia. Galperin). 

Về mặt lý luận dạy học, PPDH ñược hiểu là: phương án kết hợp giữa các thủ 
thuật giảng dạy và học tập nhằm ñạt mục ñích dạy học (B.P. Exipop, M.A. Ddanilova, 
T.A. Ilina); cấu trúc vận hành có hệ thống hoạt ñộng của giáo viên và học sinh, trong 
ñó phương pháp học là hàng ñầu, còn phương pháp dạy là sự tổ chức học tập (V. 
Okon); nhân tố tích hợp hoạt ñộng dạy và học (M.N. Xkatkin, I. Ia. Lerner); hình thức 
vận ñộng của nội dung dạy học, phù hợp với mục ñích của lý luận dạy học mà giáo viên 
ñặt ra trước mình và trước học viên trong một thời ñiểm học tập nào ñó (E. I. Petropxki). 

Tất cả các quan ñiểm trên cho thấy sự ña dạng, phong phú ñồng thời cũng rất 
phức tạp của PPDH. Vì vậy có thể khái quát về PPDH như sau: 

– Về hiện tượng: PPDH là sự vận ñộng có ñịnh hướng do giáo viên xác ñịnh, 
ñược hình thành bởi ñặc ñiểm ña dạng của nội dung, mục tiêu, trình ñộ học vấn, hình 
thức tổ chức, phương tiện dạy học... và phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của giáo viên 
(phong cách, sở trường, năng lực chuyên môn, nghệ thuật sư phạm...). 
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– Về bản chất: PPDH là cấu trúc có tính tự giác tham gia vào tiến trình dạy học, 
làm cho nội dung dạy học tồn tại và vận ñộng trong mối quan hệ biện chứng với nhau. 

– Dấu hiệu bản chất của PPDH là tính hướng ñích. Mỗi PPDH chỉ có duy nhất 
một con ñường biểu hiện trong hiện thực, ñó là thông qua nội dung dạy học. 

Ba ñặc ñiểm cơ bản của PPDH là: 

Một là, liên quan ñến phạm trù hoạt ñộng. Hoạt ñộng bao gồm nhiều mặt: tổ 
chức, nhận thức, kích thích ñộng cơ, kiểm tra, ñánh giá, giao tiếp (cách ứng xử, thái 
ñộ, cử chỉ) và giải quyết các tình huống... 

Hai là, liên quan ñến phạm trù lý luận: PPDH tồn tại khách quan, dựa trên 
những nguyên lý khoa học xác ñịnh chứ không phải là kinh nghiệm. 

Ba là, liên quan ñến phạm trù nghệ thuật: Cùng áp dụng một mô hình PPDH 
giống nhau, nhưng mức ñộ thành công tùy thuộc vào tài năng và sự sáng tạo của từng 
giáo viên. Như vậy, việc sử dụng PPDH có tính nghệ thuật, phụ thuộc vào năng lực, 
sở trường của từng giáo viên. 

Việc nghiên cứu và triển khai về PPDH thường ñược tiến hành theo 4 cấp ñộ: 

– Lý luận dạy học chung; 

– Lý luận dạy học các bộ môn; 

– Các PPDH các bộ môn; 

– Các thủ thuật và kỹ năng dạy học. 

2.2. Phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện ñại 

PPDH truyền thống thường ñược hiểu là những cách thức dạy học quen thuộc 
từ lâu ñời ñã ñược bảo tồn và duy trì qua nhiều thế hệ. Về cơ bản, PPDH này lấy hoạt 
ñộng của giáo viên làm trung tâm. Đây là hệ thống “ban phát” kiến thức, là quá trình 
chuyển tải thông tin từ ñầu thầy sang ñầu trò. Giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng, 
là “kho tri thức” sống; học sinh là người nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo cách 
nghĩ của thầy. Với PPDH truyền thống, giáo viên là chủ thể, học sinh là khách thể. 

Giáo án theo phương pháp này ñược thiết kế theo ñường thẳng hướng từ trên 
xuống. Do ñặc ñiểm hàn lâm của kiến thức nên nội dung bài dạy theo phương pháp 
truyền thống có tính hệ thống, tính lôgic cao. Song do quá ñề cao người dạy, nên 
nhược ñiểm của PPDH truyền thống là học sinh thụ ñộng tiếp thu kiến thức, giờ dạy 
dễ ñơn ñiệu, buồn tẻ, kiến thức thiên về lý luận, ít chú ý ñến kỹ năng thực hành của 
người học. 

PPDH hiện ñại xuất hiện ở các nước phương Tây từ ñầu thế kỷ XX và ñược 
phát triển mạnh từ nửa sau của thế kỷ, có ảnh hưởng sâu rộng ở rất nhiều nước trên 
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thế giới, trong ñó có Việt Nam. Đó là cách dạy học theo lối phát huy tính tích cực, 
chủ ñộng của học sinh. Trong ñó, giáo viên là người giữ vai trò hướng dẫn, gợi ý, tổ 
chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới. Người thầy giữ 
vai trò trọng tài, cố vấn, ñiều khiển tiến trình giờ học. PPDH này tôn trọng và nâng 
cao vai trò của người học. Giáo viên là người nêu tình huống, kích thích hứng thú, 
suy nghĩ và phân xử các ý kiến ñối lập của học sinh, từ ñó hệ thống hóa các vấn ñề, 
tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững. 

Giáo án theo PPDH tích cực ñược thiết kế theo hai hướng song hành giữa hoạt 
ñộng dạy của thầy và hoạt ñộng học của trò. Ưu ñiểm của PPDH này là rất chú trọng 
ñến kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn ñề thực tiễn, coi trọng rèn luyện 
và tự học. Đặc ñiểm của PPDH này là giảm bớt thuyết trình, diễn giải; tăng cường 
dẫn dắt, ñiều khiển, tổ chức, xử lý tình huống. Song nếu không tập trung cao, học 
sinh sẽ không hệ thống ñược kiến thức theo lôgic khoa học. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả ñã sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu chủ yếu là phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. Nhóm tác giả ñã 
tham khảo, thu thập các thông tin về PPDH, ñổi mới PPDH và các biện pháp ñổi mới 
PPDH theo hướng hiện ñại các công trình khoa học của các tác giả như Nguyễn 
Đăng Trụ, Đỗ Trung Kiên về các biện pháp ñể ñổi mới PPDH. Sau ñó bằng các thao 
tác tư duy lôgic nhóm tác giả ñã rút ra các biện pháp cơ bản ñể ñổi mới PPDH theo 
hướng hiện ñại. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện ñại 

Một số nhà nghiên cứu giáo dục ñã quan niệm một cách cực ñoan. Họ chia ra 
“các PPDH có hiệu quả” và “các PPDH không hiệu quả”. Một số khác lại quan niệm 
“ñổi mới PPDH là áp dụng các PPDH mới thay cho PPDH cũ (hoặc PPDH truyền 
thống)”... Hiểu như vậy là chưa thực sự ñầy ñủ về PPDH. 

4.1.1. Đổi mới phương pháp dạy học phải bắt ñầu từ quan ñiểm “Dạy học 
lấy người học làm trung tâm” 

Quan niệm “lấy người học làm trung tâm” ñã xuất hiện từ rất sớm trong các 
nghiên cứu về lý luận dạy học. Sự khác nhau giữa dạy học lấy giáo viên làm trung 
tâm và dạy học lấy người học làm trung tâm ñược thể hiện ở trong tất cả của quá 
trình dạy học: về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và ñánh giá. 
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4.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học phải tuân thủ nguyên tắc “Tích cực 
hóa hoạt ñộng học tập của người học” 

“Tính tích cực trong hoạt ñộng nhận thức là trạng thái hoạt ñộng của học sinh, 
ñược ñặc trưng bởi khát vọng học tập, sự cố gắng trí tuệ với nghị lực cao trong quá 
trình nắm vững kiến thức cho chính mình” (I. F. Kharlamnop). Theo G. I. Sukina, 
tính tích cực ñược chia ra 3 cấp ñộ: 

– Tính tích cực bắt chước, tái hiện: xuất hiện do tác ñộng bị kích thích bên 
ngoài (từ yêu cầu của giáo viên), nhằm chuyển ñối tượng từ ngoài vào trong, nhờ ñó 
kinh nghiệm hoạt ñộng ñược tích lũy thông qua kinh nghiệm của người khác. 

– Tính tích cực tìm tòi: ñi liền với quá trình hình thành khái niệm, giải quyết 
các tình huống nhận thức, tìm tòi các phương thức hành ñộng trên cơ sở có tính tự 
giác, có sự tham gia của ñộng cơ, nhu cầu, hứng thú và ý chí của người học. Loại này 
xuất hiện không chỉ do yêu cầu của giáo viên mà còn hoàn toàn tự phát trong quá 
trình nhận thức. Cấp ñộ này có tính ñộc lập cao hơn, cho phép người học tiếp nhận 
nhiệm vụ và tự tìm cho mình phương thức thực hiện. 

– Tính tích cực sáng tạo: thể hiện khi chủ thể nhận thức tự tìm tòi kiến thức 
mới, tự tìm ra phương thức hành ñộng riêng và trở thành phẩm chất bền vững của cá 
nhân. Đây là mức ñộ biểu hiện tính tích cực nhận thức cao nhất. 

Thực hiện nguyên tắc tính tích cực hóa trong học tập thực chất là quá trình tổ 
chức, hướng dẫn người học tự tìm hiểu, phát hiện và giải quyết vấn ñề trên cơ sở tự 
giác và ñược tự do, ñược tạo khả năng và ñiều kiện ñể chủ ñộng trong hoạt ñộng học 
tập của họ. Ba khía cạnh cơ bản của tư tưởng ñó là: 

Thứ nhất, ñề cao tính nhân văn trong giáo dục: Thừa nhận và tôn trọng nhân 
cách, nhu cầu, lợi ích và cái riêng của người học. 

Thứ hai, ñề cao tính hoạt ñộng: Tối ña hóa sự tham gia hoạt ñộng của người 
học: tự nhận thức, tự phát triển, tự thực hiện, tự kiểm ta và ñánh giá. Qua ñó, hình 
thành tư duy ñộc lập, sáng tạo của mỗi người học. 

Thứ ba, ñề cao vao trò thúc ñẩy của giáo viên theo nghĩa: Kích thích, tạo ñiều 
kiện cho sự phát triển tiềm năng ở mỗi học sinh; cụ thể hóa các nhiệm vụ thiết kế, ủy 
thác, ñiều khiển, thể thức hóa... 

Các phương pháp nhằm tích cực hóa hoạt ñộng học tập của người học cần thỏa 
mãn ba ñiều kiện sau: 

1) Có sự kết hợp hài hòa giữa hai cách thức tổ chức quá trình chiếm lĩnh kiến 
thức cho học sinh: tái hiện và tìm kiếm, trong ñó cách thức thứ hai chiếm ưu thế. 
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2) Chú ý xem xét và kích thích tính sẵn sàng học tập của người học bằng cách 
tạo ra các tình huống dạy học thích hợp. 

3) Đảm bảo một hay nhiều nguyên tắc tích cực: tác ñộng qua lại, tham gia hợp 
tác và tính có vấn ñề cao trong toàn bộ quá trình dạy học. 

4.1.3. Đổi mới phương pháp dạy học là sự kết hợp hài hòa các phương pháp 
dạy học khác nhau, phù hợp với từng tình huống dạy học ñể ñạt ñược mục tiêu và 
hiệu quả của bài dạy 

Trong dạy thực hành có những PPDH như “làm mẫu”, “huấn luyện”, “kèm 

cặp”,... tuy ñược xếp ở nhóm PPDH truyền thống nhưng cho ñến nay vẫn ñược sử 
dụng hiệu quả. Do vậy, ñổi mới PPDH là phải kế thừa ñược những yếu tố tích cực 
của PPDH truyền thống, phối hợp với các PPDH hiện ñại nhằm tích cực hoạt ñộng 
học tập của từng cá nhân học sinh. 

Mỗi PPDH dù là truyền thống hay hiện ñại, ñều có một phạm vi áp dụng ưu 
tiên, có ưu ñiểm và hạn chế riêng. Không có phương thuốc nào có thể chữa ñược 

bách bệnh, không có PPDH là chìa khóa vạn năng cho mọi ñối tượng, mọi loại nội 
dung và mọi tình huống dạy học. Người giáo viên cần nắm vững bản chất, phạm vi 
ứng dụng ưu tiên, ñiểm mạnh và hạn chế của từng PPDH, có kỹ năng sử dụng thành 
thạo các PPDH cả truyền thống và hiện ñại ñể thiết kế bài dạy tuân thủ các nguyên 

tắc dạy học tích cực; lựa chọn và sử dụng phối hợp các PPDH ñúng lúc, ñúng chỗ 
trong các tình huống dạy học khác nhau, phù hợp với năng lực và sở trường của 
mình mới có thể nâng cao ñược chất lượng và hiệu quả bài dạy. 

4.1.4. Đổi mới phương pháp dạy học liên quan mật thiết với việc sử dụng có 

hiệu quả các phương tiện và thiết bị dạy học 

Nhiều người cho rằng ñể ñổi mới PPDH, nhất thiết phải có trang thiết bị dạy 

học hiện ñại. Điều ñó không hoàn toàn chính xác. Việc sử dụng ñúng phương pháp, 
khai thác ñược triệt ñể ưu ñiểm của các phương tiện dạy học ñơn giản, rẻ tiền như 
bảng phấn, bảng ghim, thẻ mầu, bảng biểu treo tường... sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc 
áp dụng các PPDH mới. Tuy nhiên, chúng ta không phủ nhận vai trò của các thiết bị 

nghe nhìn hiện ñại như máy chiếu ña năng, máy chiếu vật thể, máy vi tính với các 
phần mềm dạy học mô phỏng... sẽ ñược sử dụng rất hiệu quả khi áp dụng các PPDH 
mới. Vì vậy, khi có ñiều kiện, nên có cơ chế khuyến khích giáo viên sử dụng các 
phương tiện dạy học hiện ñại, ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin 
trong quá trình dạy học nhằm mang lại chất lượng và hiệu quả dạy học cao hơn. 
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4.2. Một số biện pháp ñổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện ñại 

4.2.1. Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống 

Các PPDH truyền thống như thuyết trình, ñàm thoại, luyện tập luôn là những 
phương pháp quan trọng trong dạy học. Đổi mới PPDH không có nghĩa là loại bỏ các 
PPDH truyền thống quen thuộc mà cần bắt ñầu bằng việc cải tiến ñể nâng cao hiệu 
quả và hạn chế nhược ñiểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các PPDH này 
người giáo viên trước hết cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ 
thuật của chúng trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, chẳng hạn 
như kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình bày, giải thích trong khi thuyết trình, kỹ thuật ñặt 
các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong ñàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong 
luyện tập. Tuy nhiên, các PPDH truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế bên 
cạnh các PPDH truyền thống cần kết hợp sử dụng các PPDH mới, ñặc biệt là 
những phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học 
sinh. Chẳng hạn có thể tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh trong thuyết 
trình, ñàm thoại theo quan ñiểm dạy học giải quyết vấn ñề. 

4.2.2. Kết hợp ña dạng các phương pháp dạy học  

Không có một PPDH toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy 
học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược ñiểm và giới hạn sử 
dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp ña dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong 
toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng ñể phát huy tính tích cực và 
nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm ñôi và dạy học 
cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức 
có những chức năng riêng. Tình trạng ñộc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm 
dụng phương pháp thuyết trình cần ñược khắc phục, ñặc biệt thông qua làm việc nhóm. 

Trong thực tiễn dạy học ở trường trung học hiện nay, nhiều giáo viên ñã cải 
tiến bài lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giáo viên với hình thức làm việc 
nhóm, góp phần tích cực hoá hoạt ñộng nhận thức của học sinh. Tuy nhiên, hình thức 
làm việc nhóm rất ña dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học 
tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm giải 
quyết những nhiệm vụ phức hợp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, sử dụng 
những phương pháp chuyên biệt như phương pháp ñóng vai, nghiên cứu trường 
hợp, dự án. Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp bằng làm việc nhóm xen kẽ 
trong một tiết học mới chỉ cho thấy rõ việc tích cực hoá “bên ngoài” của học sinh. 
Muốn ñảm bảo việc tích cực hoá “bên trong” cần chú ý ñến mặt bên trong của 
PPDH, vận dụng dạy học giải quyết vấn ñề và các PPDH tích cực khác. 
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4.2.3. Vận dụng dạy học giải quyết vấn ñề 

Dạy học giải quyết vấn ñề (dạy học nêu vấn ñề, dạy học nhận biết và giải quyết 
vấn ñề) là quan ñiểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và 
giải quyết vấn ñề. Học ñược ñặt trong một tình huống có vấn ñề, ñó là tình huống chứa 
ñựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn ñề, giúp học sinh lĩnh hội 
tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn ñề là con ñường 
cơ bản ñể phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều 
hình thức dạy học với những mức ñộ tự lực khác nhau của học sinh. 

Các tình huống có vấn ñề là những tình huống khoa học chuyên môn, cũng có thể 
là những tình huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, dạy học giải 
quyết vấn ñề thường chú ý ñến những vấn ñề khoa học chuyên môn mà ít chú ý hơn 
ñến các vấn ñề gắn với thực tiễn. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng ñến việc giải quyết các 
vấn ñề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì học sinh vẫn chưa ñược chuẩn bị tốt 
cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy bên cạnh dạy học giải quyết vấn 
ñề, lý luận dạy học còn xây dựng quan ñiểm dạy học theo tình huống. 

4.2.4. Vận dụng dạy học theo tình huống 

Dạy học theo tình huống là một quan ñiểm dạy học, trong ñó việc dạy học 
ñược tổ chức theo một chủ ñề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống 
và nghề nghiệp. Quá trình học tập ñược tổ chức trong một môi trường học tập tạo 
ñiều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội 
của việc học tập. 

Các chủ ñề dạy học phức hợp là những chủ ñề có nội dung liên quan ñến nhiều 
môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các 
môn học ñược phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộc sống thì luôn diễn 
ra trong những mối quan hệ phức hợp. Vì vậy, sử dụng các chủ ñề dạy học phức hợp 
góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của các môn khoa học chuyên môn, 
rèn luyện cho học sinh năng lực giải quyết các vấn ñề phức hợp, liên môn. 

Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một PPDH ñiển hình của dạy học theo 
tình huống, trong ñó học sinh tự lực giải quyết một tình huống ñiển hình, gắn với 
thực tiễn thông qua làm việc nhóm. 

Vận dụng dạy học theo các tình huống gắn với thực tiễn là con ñường quan trọng ñể 
gắn việc ñào tạo trong nhà trường với thực tiễn ñời sống, góp phần khắc phục tình 
trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn hiện nay của nhà trường phổ thông. 

Tuy nhiên, nếu các tình huống ñược ñưa vào dạy học là những tình huống mô 
phỏng lại, thì chưa phải tình huống thực. Nếu chỉ giải quyết các vấn ñề trong phòng 
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học lý thuyết thì học sinh cũng chưa có hoạt ñộng thực tiễn thực sự, chưa có sự kết 
hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

4.2.5. Vận dụng dạy học ñịnh hướng hành ñộng 

Dạy học ñịnh hướng hành ñộng là quan ñiểm dạy học nhằm làm cho hoạt ñộng 
trí óc và hoạt ñộng chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong quá trình học tập, học 
sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành ñộng, có sự kết 

hợp linh hoạt giữa hoạt ñộng trí tuệ và hoạt ñộng tay chân. Đây là một quan ñiểm 
dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học ñịnh hướng hành ñộng 
có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với 
thực tiễn, tư duy và hành ñộng, nhà trường và xã hội. 

Dạy học theo dự án là một hình thức ñiển hình của dạy học ñịnh hướng hành 

ñộng, trong ñó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, 
gắn với các vấn ñề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm 
có thể công bố. Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan 
ñiểm dạy học hiện ñại như lý thuyết kiến tạo, dạy học ñịnh hướng học sinh, dạy học 

hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và 
dạy học ñịnh hướng hành ñộng. 

4.2.6. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp 

lý hỗ trợ dạy học 

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc ñổi mới PPDH, nhằm 
tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Việc sử dụng các 

phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ giữa phương tiện dạy học và 
PPDH. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông 
từng bước ñược tăng cường. Tuy nhiên, các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên 
luôn có ý nghĩa quan trọng, cần ñược phát huy. 

Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương 
tiện dạy học trong dạy học hiện ñại. Đa phương tiện và công nghệ thông tin có nhiều 

khả năng ứng dụng trong dạy học. Bên cạnh việc sử dụng ña phương tiện như một 
phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các 
PPDH sử dụng mạng ñiện tử (e–learning). Phương tiện dạy học mới cũng hỗ trợ việc 
tìm ra và sử dụng các PPDH mới. Webquest là một ví dụ về PPDH mới với phương 

tiện mới là dạy học sử dụng mạng ñiện tử, trong ñó học sinh khám phá tri thức trên 
mạng một cách có ñịnh hướng. 
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4.2.7. Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo 

Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành ñộng của giáo viên và học sinh trong 
các tình huống hành ñộng nhỏ nhằm thực hiện và ñiều khiển quá trình dạy học. Các kỹ 
thuật dạy học là những ñơn vị nhỏ nhất của PPDH. Có những kỹ thuật dạy học chung, 
có những kỹ thuật ñặc thù của từng PPDH, ví dụ kỹ thuật ñặt câu hỏi trong ñàm thoại. 
Ngày nay người ta chú trọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính 
tích cực, sáng tạo của người học như “ñộng não”, “tia chớp”, “bể cá”, XYZ, bản ñồ 
tư duy… 

4.2.8. Chú trọng các phương pháp dạy học ñặc thù bộ môn 

PPDH có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Vì vậy bên cạnh 
những phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau thì việc sử 
dụng các PPDH ñặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các PPDH ñặc 
thù bộ môn ñược xây dựng trên cơ sở lý luận dạy học bộ môn. Ví dụ: 

Thí nghiệm là một PPDH ñặc thù quan trọng của các môn khoa học tự nhiên; 

Các PPDH như trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, phân tích sản 
phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mô hình, các dự án là những phương pháp 
chủ lực trong dạy học kỹ thuật; 

Phương pháp “bàn tay nặn bột” ñem lại hiệu quả cao trong việc dạy học các 
môn khoa học;... 

4.2.9. Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh 

Phương pháp học tập một cách tự lực ñóng vai trò quan trọng trong việc 
tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận 
thức chung như: phương pháp thu thập, xử lý, ñánh giá thông tin; phương pháp tổ 
chức làm việc; phương pháp làm việc nhóm; có những phương pháp học tập 
chuyên biệt của từng bộ môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho 
học sinh các phương pháp học tập chung và các phương pháp học tập trong bộ môn. 

Tóm lại có rất nhiều phương hướng ñổi mới PPDH với những cách tiếp cận 
khác nhau, trên ñây chỉ là một số phương hướng chung. Việc ñổi mới PPDH ñòi hỏi 
những ñiều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, ñiều 
kiện về tổ chức, quản lý. 

Ngoài ra, PPDH còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng 
của mình cần xác ñịnh những phương hướng riêng ñể cải tiến PPDH và kinh nghiệm 
của cá nhân. 
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PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC: ỨNG DỤNG CỦA NÓ 
TRONG NG"NH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

TS. Nguyễn Viết Hãnh – ThS. Lê Thị Khánh Ly – ThS. Lê Thị Loan 

Khoa Quản lý Kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu này nhằm mục ñích ñể chỉ ra cách thức vận dụng phương pháp 
giảng dạy tích cực vào ngành QTKD. Nghiên cứu ñược tiến hành bằng việc sử dụng 
phương pháp tiếp cận CDIO ñể kết nối giữa yêu cầu ñầu ra của ngành QTKD và ñặc 
ñiểm của các loại phương pháp giảng dạy tích cực. Kết quả nghiên cứu ñã chỉ ra, ñể 
áp dụng phương pháp tích cực một cách hiệu quả thì cần phải tích hợp nhiều phương 
pháp giảng dạy dựa vào mục tiêu kiến thức trong một bài giảng cũng như trong một 
môn học nhất ñịnh. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ñể nâng cao hiệu quả 
trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực cần phải xem xét ñến ñiều kiện 
tổ chức lớp học và hệ thống cơ sở vật chất của cơ sở ñào tạo. 

Từ khóa: phương pháp giảng dạy tích cực, tiếp cận CDIO, ứng dụng trong 
ngành QTKD. 

1. GIỚI THIỆU 

Nâng cao chất lượng ñào tạo bằng việc áp dụng phương pháp tích cực ở cấp ñộ 
ñại học là một trong những hiện tượng nổi lên trong hầu hết các diễn ñàn, hội thảo 
khoa học về giáo dục ở nước ta trong những năm gần ñây. Phần lớn trong các diễn 
ñàn và hội thảo khoa học này ñều có sự ñồng nhất về quan ñiểm là: giảng dạy theo 
phương pháp tích cực ñem lại hiệu quả cao trong các chương trình ñào tạo. Giảng 
dạy theo phương pháp tích cực có thể phát huy tính chủ ñộng, sáng tạo, khả năng tư 
duy cũng như nâng cao các kỹ năng cơ bản cho người học. Tuy nhiên, cho ñến nay 
vẫn chưa có một nghiên cứu nào ñề cập ñến mức ñộ hiệu quả của phương pháp giảng 
dạy tích cực ñược sử dụng trong chuyên ngành QTKD. Do ñó, nghiên cứu này ñược 
tiến hành ñể kết nối giữa các phương pháp giảng dạy tích cực với các yêu cầu cơ bản 
của một nhà QTKD, từ ñó ñưa ra những khuyến nghị trong việc áp dụng phương pháp 
giảng dạy tích cực trong ngành QTKD nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình áp 
dụng và triển khai phương pháp giảng dạy này. 
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2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Một trong những cách tiếp cận ñể nâng cao chất lượng và chuẩn hóa chương 
trình ñào tạo nói chung và chương trình QTKD nói riêng là CDIO (Edward và cộng 
sự, 2007). Trong ñó, việc áp dụng và triển khai phương pháp tiếp cận CDIO trong 
chương trình QTKD tại trường ñại học ñòi hỏi phải có sự thay ñổi và tương tác liên 
tục, ñồng bộ trong ba yếu tố: các chuẩn ñầu ra dự ñịnh, các hoạt ñộng dạy và học, 
ñánh giá (hình 1). 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mối quan hệ giữa chuẩn ñầu ra, giảng dạy và học tập, và ñánh giá 

Như vậy, chúng ta cần phải quan tâm ñến phương pháp giảng dạy tích cực vì 
ba lý do sau: Thứ nhất, chuẩn ñầu ra thay ñổi thì các hoạt ñộng dạy và học cũng phải 
thay ñổi phù hợp. Sau khi xây dựng ñược các chuẩn ñầu ra cho chương trình ñào tạo 
cũng như cho từng môn học cụ thể, câu hỏi ñặt ra tiếp theo ñối với người giảng viên 
ñó là: “Làm thế nào ñể giúp sinh viên chúng ta có thể ñạt ñược các mục tiêu ñó?”. 
Nghĩa là, chúng ta cần quan tâm ñến các phương pháp tổ chức việc giảng dạy và học 
tập cho sinh viên trong suốt chương trình ñào tạo cũng như cho từng môn học cụ thể 
một cách có hiệu quả cao ñể có thể ñáp ứng ñược các chuẩn ñầu ra mong ñợi. Thứ 
hai, một trong những ñặc trưng của chương trình ñào tạo ngành QTKD theo cách 
tiếp cận CDIO là chương trình ñào tạo tích hợp (hình 2). Nghĩa là chương trình ñào 
tạo phải có các khóa học kiến thức chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, có kế hoạch rõ 
ràng trong việc tích hợp các kỹ năng cá nhân và tương tác giao tiếp, cũng như kỹ 
năng kiến tạo sản phẩm mới, quy trình và hệ thống (Edward và cộng sự, 2007). Thứ 
ba, ñối với các chuẩn ñầu ra về mặt kỹ năng, giảng viên cũng cần có những kế hoạch 
và phương pháp giảng dạy một cách cụ thể và có mục ñích. Ví dụ như yêu cầu sinh 
viên làm việc nhóm không có nghĩa là họ sẽ học ñược kỹ năng làm việc theo nhóm 
hiệu quả. Các vấn ñề như làm sao ñể thành lập một nhóm, làm sao lập kế hoạch và 
phân chia công việc trong nhóm, và làm sao ñể giải quyết những mâu thuẫn trong 
nhóm,… cần phải ñược giảng dạy một cách rõ ràng. Học tập hiệu quả chỉ xảy ra khi 

Chuẩn 
ñầu ra  
dự ñịnh 

Các hoạt 
ñộng dạy  

và học 
Đánh giá 
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các hoạt ñộng giảng dạy mang ñến những c
phản ánh những trải nghiệm của họ v

Hình 2. Các m

Mặt khác, trong nghi
viên gần như ñạt ñược các kết quả mong muốn v
giáo dục mà họ nhận ñ
ñộng với ña dạng các ho
cách tiếp cận sâu trong quá tr
ñể tìm hiểu các khái niệm, thay v
giảng. Hay một nghiên c
chặt chẽ giữa các hoạt ñộng của ng
thức của người học tăng l
tập, ñược sử dụng trong thực 
người khác. Giảng dạy chủ ñộng chính l
phong phú giúp làm tăn

3. PHƯƠNG PHÁP GI

3.1. Đặc ñiểm của ph

Phương pháp gi
sáng tạo cũng như kích thích tư duy c
và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Ph
cho sinh viên tính chủ ñộng trong việc phát 
tình huống, mà còn rèn luy
làm việc nhóm và ñưa ra nh
thức giải quyết một vấn ñề n
phương pháp lấy người học l
học của sinh viên, phối hợp giữa học tập cá nh

ạt ñộng giảng dạy mang ñến những cơ hội cụ thể cho sinh vi
ản ánh những trải nghiệm của họ và họ ñược ứng dụng khái niệm lý thuyết. 

 

Các mục tiêu trong chương trình ñào tạo tích hợp theo CDIO
 

ặt khác, trong nghiên cứu của Edward và cộng sự (2007) cũng
ợc các kết quả mong muốn và họ cảm thấy thỏa m

ọ nhận ñược khi họ ñược học một cách tích cực, ñư
ng các hoạt ñộng học tập. Học tập chủ ñộng giúp sinh vi

ếp cận sâu trong quá trình học. Cách tiếp cận sâu có nghĩa là sinh viên ch
ểu các khái niệm, thay vì ñơn thuần chỉ tái thể hiện thông tin trong các b

hiên cứu của Biggs (2003) cũng cho thấy rằng có mối li
ặt chẽ giữa các hoạt ñộng của người học với hiệu quả học tập. Tỷ

ời học tăng lên cao khi ñược vận dụng ña giác quan vào ho
ợc sử dụng trong thực tế và ñặc biệt nếu ñược dạy lại (truyền ñạt lại) cho 

ời khác. Giảng dạy chủ ñộng chính là tổ chức các hoạt ñộng học tập ña dạng v
phong phú giúp làm tăng khả năng lĩnh hội kiến thức (hình 3).  

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC 

phương pháp giảng dạy tích cực 

Phương pháp giảng dạy tích cực là PPDH theo hướng phát huy tính chủ ñộng, 
ư kích thích tư duy của người học trong quá trình ti

ện kỹ năng nghề nghiệp. Phương pháp giảng dạy tích cực 
ủ ñộng trong việc phát huy khả năng tư duy phân tích, x

à còn rèn luyện cho sinh viên có ñược kỹ năng thảo luận, thuyết tr
à ñưa ra những quan ñiểm cá nhân, khả năng làm vi

ức giải quyết một vấn ñề nào ñó. Phương pháp giảng dạy tích cực c
ời học làm trung tâm, chú trọng ñến rèn luyện ph
ối hợp giữa học tập cá nhân và học tập hợp tác. Trong ñó:

ội cụ thể cho sinh viên thực hành, 
ợc ứng dụng khái niệm lý thuyết.  

theo CDIO  

ộng sự (2007) cũng cho thấy sinh 
ọ cảm thấy thỏa mãn với nền 

ược tham gia chủ 
ạt ñộng học tập. Học tập chủ ñộng giúp sinh viên có ñược 

à sinh viên chủ tâm 
ần chỉ tái thể hiện thông tin trong các bài 

ứu của Biggs (2003) cũng cho thấy rằng có mối liên quan 
ời học với hiệu quả học tập. Tỷ lệ tiếp thu kiến 

ào hoạt ñộng học 
ợc dạy lại (truyền ñạt lại) cho 

ổ chức các hoạt ñộng học tập ña dạng và 

ớng phát huy tính chủ ñộng, 
ình tiếp thu kiến thức 

 không chỉ hướng 
ư duy phân tích, xử lý các 

ợc kỹ năng thảo luận, thuyết trình, 
àm việc nhóm và cách 

ực còn ñược gọi là 
ện phương pháp tự 

ọc tập hợp tác. Trong ñó: 
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– Lấy người học làm trung tâm là: người học không chỉ là ñối tượng ñược truyền 
tải kiến thức mà người học còn là ñối tượng tham gia vào các hoạt ñộng cụ thể, thông 
qua ñó người học có thể tự khám phá những ñiều mình chưa rõ chứ không phải thụ 
ñộng tiếp thu những tri thức ñã ñược giảng viên sắp ñặt. Được ñặt vào những tình 
huống của ñời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, 
giải quyết vấn ñề ñặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ ñó nắm ñược kiến thức kỹ 
năng mới, vừa nắm ñược phương pháp “làm ra” kiến thức, kỹ năng ñó, không rập 
theo những khuôn mẫu sẵn có, ñược bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.  

– Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học là: việc rèn luyện phương pháp học 
tập cho sinh viên không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là 
một mục tiêu dạy học. Trong xã hội hiện ñại ñang biến ñổi nhanh với sự bùng nổ của 
thông tin, và sự phát triển của khoa học công nghệ, thì bản thân người dạy không thể 
thu thập ñược ñầy ñủ thông tin và không thể truyền tải khối lượng kiến thức ngày 
càng nhiều cho sinh viên. Vì vậy, vai trò của người dạy không còn là “người truyền 
ñạt thông tin” nữa mà sẽ ñóng vai trò của người hướng dẫn cho người học ñi tìm tri 
thức. Do ñó, nếu rèn luyện cho người học có ñược phương pháp, kỹ năng, thói quen, 
ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi người, 
thì kết quả học tập sẽ ñược nhân lên gấp bội.  

– Phối hợp giữa học tập cá nhân với học tập hợp tác là: trong một lớp học mà 
trình ñộ kiến thức, tư duy của sinh viên không thể ñồng ñều tuyệt ñối thì khi áp dụng 
phương pháp chủ ñộng buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường ñộ, tiến ñộ hoàn 
thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học ñược thiết kế thành một chuỗi công tác 
ñộc lập. Áp dụng phương pháp chủ ñộng ở trình ñộ càng cao thì sự phân hóa này 
càng lớn. Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái ñộ ñều 
ñược hình thành bằng những hoạt ñộng ñộc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao 
tiếp giảng viên – sinh viên, sinh viên – sinh viên, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa 
các cá nhân trên con ñường chiếm lĩnh kiến thức. Thông qua thảo luận, tranh luận 
trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân ñược bộc lộ, khẳng ñịnh hay bác bỏ, qua ñó người 
học nâng mình lên một trình ñộ mới. Điều này phù hợp với môi trường thực tế sau 
này khi sinh viên ñã tốt nghiệp và ñi làm, buộc mọi người phải học tập suốt ñời, phối 
hợp giữa học tập cá nhân và học tập hợp tác.  

Ngoài ra, phương pháp giảng dạy tích cực còn là phương pháp mà trong ñó 
giáo viên ñóng vai trò là người hướng dẫn và tổ chức các hoạt ñộng trên lớp. Trong 
giảng dạy tích cực giảng viên không còn ñơn thuần ñóng vai trò là người truyền ñạt 
kiến thức mà trở thành người hướng dẫn cho sinh viên trên con ñường ñi tìm tri thức. 
Cụ thể hơn, người dạy ñóng vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt ñộng ñộc 
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lập hoặc theo nhóm nhỏ ñể sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ ñộng 
ñạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái ñộ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, 
sinh viên hoạt ñộng là chính, giảng viên chỉ là người hướng dẫn. Nhưng trước khi lên 
lớp, giảng viên phải ñầu tư nhiều thời gian ñể thiết kế bài giảng sao cho ñạt ñược 
chuẩn ñầu ra; chọn lọc phương pháp giảng dạy và phương pháp ñánh giá phù hợp với 
mục tiêu và nội dung bài giảng. Trong quá trình giảng dạy, ngoài giờ lên lớp, người dạy 
còn phải theo dõi các hoạt ñộng tự học của sinh viên, giúp ñỡ khi cần thiết, trao ñổi 
thảo luận và góp ý ñể người học ñi ñúng hướng.  

Mặt khác, ñể nâng cao hiệu quả của phương pháp giảng dạy tích cực thì cần 
phải có sự kết hợp giữa ñánh giá của giảng viên với tự ñánh giá của sinh viên. Theo 
phương pháp truyền thống thì giảng viên là người duy nhất ñánh giá sinh viên, 
nhưng trong phương pháp tích cực thì giảng viên phải hướng dẫn sinh viên phát triển 
kỹ năng tự ñánh giá ñể tự ñiều chỉnh cách học. Liên quan với ñiều này, giảng viên 
cần tạo ñiều kiện thuận lợi ñể sinh viên ñược tham gia ñánh giá lẫn nhau. Tự ñánh 
giá ñúng và ñiều chỉnh hoạt ñộng kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành ñạt trong 
cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho sinh viên. Một ñiểm cần chú ý trong việc 
ñánh giá ñó là phải ñánh giá dựa trên quá trình, tránh tập trung ñánh giá vào cuối học 
kỳ và ña dạng các hoạt ñộng ñánh giá ñể người học có cơ hội thể hiện sự tiến bộ của 
mình trong quá trình học.  

3.2. Các phương pháp giảng dạy tích cực 

Cho ñến nay ñã có nhiều phương pháp giảng dạy tích cực ñược ñề nghị sử 
dụng bởi các học giả trên thế giới. Tuy nhiên phần lớn các phương pháp này chỉ xoay 
quanh hai nhóm chính là: nhóm phương pháp giúp sinh viên học tập chủ ñộng và 
nhóm phương pháp giúp sinh viên học tập qua trải nghiệm.  

3.2.1. Nhóm phương pháp giảng dạy giúp sinh viên học tập chủ ñộng 

Phương pháp ñộng não: là cách thức vận dụng kinh nghiệm và sáng kiến mỗi 
người trong thời gian tối thiểu tùy vấn ñề ñưa ra ñể có ñược tối ña những dữ kiện tốt 
nhất (Osborn, 1963). Động não là phương pháp giúp sinh viên trong một thời gian 
ngắn nảy sinh ñược nhiều ý tưởng, nhiều giả ñịnh về một vấn ñề nào ñó, trong ñó có 
nhiều ý tưởng sáng tạo. Thực hiện phương pháp này, giảng viên cần ñưa ra một hệ 
thống các thông tin làm tiền ñề cho buổi thảo luận.  

Phương pháp Suy nghĩ – Từng cặp – Chia sẻ: phương pháp này ñược thực 
hiện bằng cách cho các sinh viên cùng ñọc tài liệu hoặc suy nghĩ về một chủ ñề, sau 
ñó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao ñổi với nhau về ý kiến và kinh 
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nghiệm của mỗi người trong một khoảng thời gian nhất ñịnh (khoảng vài phút), sau 
ñó chia sẻ với cả lớp (Lyman, 1987). Phương pháp này có ưu ñiểm là rất dễ dàng 
thực hiện mọi cấu trúc lớp học, ai cũng có thể tham gia ñược vào việc chia sẻ ý kiến 
của mình, tạo ñược sự tự tin cho người học dám nói ra những suy nghĩ của mình (ñây 
là ñiểm yếu ñối với ña số các sinh viên Việt Nam), giúp các sinh viên tập trung vào 
chủ ñề ñang học, biết mình ñang học gì và ñã hiểu vấn ñề ñến ñâu, thậm chí nêu lên 
cả những vấn ñề mới cho bài học. 

Phương pháp giảng dạy dựa trên vấn ñề là: việc nghiên cứu một chủ ñề học 
tập nào ñó, sinh viên học nhiều hơn về một chủ ñề chứ không phải là chỉ tìm ra 
những câu trả lời ñúng cho những câu hỏi ñược giáo viên ñưa ra (Hmelo–Silver, 
2004). Phương pháp này có thể giúp cho sinh viên vừa nắm ñược kiến thức mới, vừa 
nắm ñược phương pháp lĩnh hội kiến thức ñó, phát triển tư duy chủ ñộng, sáng tạo, 
ñược chuẩn bị một năng lực thích ứng với ñời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải 
quyết hợp lý các vấn ñề nảy sinh (Hmelo–Silver, 2004). 

Phương pháp giảng dạy hoạt ñộng nhóm là: phương pháp chia lớp thành từng 
nhóm nhỏ từ 5 ñến 7 người. Tùy mục ñích, yêu cầu của vấn ñề học tập, các nhóm ñược 
phân chia ngẫu nhiên hay có chủ ñịnh, ñược duy trì ổn ñịnh hay thay ñổi trong từng 
phần của môn học, ñược giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Khi 
làm việc nhóm, các thành viên phải làm việc theo quy ñịnh do giảng viên ñặt ra hoặc 
do chính nhóm ñặt ra. Các thành viên ñều phải làm việc chủ ñộng, không thể ỷ lại 
vào một vài người hiểu biết và năng ñộng hơn. Các thành viên trong nhóm giúp ñỡ 
nhau tìm hiểu vấn ñề nêu ra trong không khí thi ñua với các nhóm khác. Khi có một 
nhóm nào lên thuyết trình, các nhóm còn lại phải ñặt ra các câu hỏi phản biện hoặc câu 
hỏi ñề nghị làm sáng tỏ vấn ñề. Phương pháp hoạt ñộng nhóm giúp các thành viên 
trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng 
nhận thức mới. Bằng cách nói ra những ñiều ñang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ 
trình ñộ hiểu biết của mình về chủ ñề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì.  

3.2.2. Nhóm phương pháp giảng dạy giúp học tập qua trải nghiệm 

Học tập qua trải nghiệm ñược ñịnh nghĩa là quá trình học của sinh viên ñược 
trải qua những việc làm mô phỏng thực tế, có tính thực hành và vận dụng cao, như 
các ñồ án thiết kế – triển khai, các tình huống nghiên cứu, từ ñó sinh viên ñúc kết 
thành những kinh nghiệm cho bản thân, làm sáng tỏ hơn cho các lý thuyết ñược học 
(Edward và cộng sự, 2007). Theo Kolb (1981) các quá trình học tập có thể ñược chia 
thành bốn nhóm cơ bản, phù hợp với bốn xu hướng học tập khác nhau: (1) Quan sát 
suy ngẫm: học tập thông qua quan sát các hoạt ñộng do người khác thực hiện hoặc 
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chiêm nghiệm lại bản thân, suy ngẫm và ñúc kết những trải nghiệm; (2) Khái niệm 
hóa: học tập thông qua việc xây dựng các khái niệm, tổng hợp, biện giải và phân tích 
những gì quan sát ñược; (3) Trải nghiệm thực tế: học tập thông qua các hoạt ñộng, 
hành vi, thao tác cụ thể, trực tiếp; (4) Thử nghiệm: học tập thông qua những thử 
nghiệm, ñề xuất các phương án giải quyết vấn ñề và ñưa ra quyết ñịnh. Mỗi người 
học sẽ vận dụng các quá trình này theo các cách khác nhau, ở những mức ñộ không 
ñồng ñều tùy thuộc vào các ñặc ñiểm tâm sinh lý, trình ñộ, năng lực nhận thức và 
kinh nghiệm xã hội. Thông thường trong cách dạy truyền thống, giảng viên thường 
bắt ñầu bài giảng từ các khái niệm có tính khái quát hoặc trừu tượng trước khi cho 
sinh viên ñược thực hành và làm các hoạt ñộng thực tế. Nhóm phương pháp giảng 
dạy giúp học tập qua trải nghiệm bao gồm các phương pháp như sau: 

 

Hình 3. Mô hình học tập qua trải nghiệm (Kolb, 1984)  

Phương pháp học dựa vào dự án là: tổ chức việc dạy và học thông qua các dự 
án hay công trình thực tế. Dự án ở ñây ñược hiểu là những nhiệm vụ phức tạp từ các 
câu hỏi hay vấn ñề mang tính chất kích thích người học tìm hiểu, khám phá (Jones và 
cộng sự, 1996). Giải pháp ñó có thể bao gồm các trải nghiệm thiết kế – triển khai. Từ 
ñây người học sẽ tham gia vào thiết kế, ñưa ra quyết ñịnh hay khảo sát các hoạt ñộng 
có liên quan ñến dự án. Với phương pháp học này, người học sẽ phải làm việc theo 
nhóm và khám phá những vấn ñề gắn liền với cuộc sống, sau ñó sẽ thuyết trình trước 
lớp và chia sẻ những gì họ ñã làm ñược trong dự án của mình. Trong buổi thuyết trình 
có thể sử dụng các phương tiện nghe nhìn, một vở kịch, một bản báo cáo viết tay, một 
trang web hoặc một sản phẩm ñược tạo ra. Theo Bransford và Stein (1993), phương 
pháp học dựa trên dự án chú trọng tới những hoạt ñộng học có tính chất lâu dài và liên 
ngành và thường gắn với những vấn ñề nảy sinh từ ñời sống hiện tại. Bên cạnh ñó, 
phương pháp học dựa trên dự án còn tạo ra những cơ hội nhằm giúp người học theo 
ñuổi ñược những sở thích của mình, và tự mình ñưa ra quyết ñịnh về câu trả lời hay 
tìm ra giải pháp cho các vấn ñề trình bày trong dự án. 

 



 

Phương pháp học tập phục vụ cộng ñồng l
thông qua ñó người học áp dụng ñ
kiện thực tế, ñồng thời kết quả của quá tr
ñược cộng ñồng sử dụng (Jacoby, 1996). Ph
một sự phối hợp làm vi
tham gia là: nhà quản lý
pháp học tập phục vụ cộng ñồng ñ
ñồng nêu vấn ñề cần giải quyết; (2) Giáo vi
giải quyết vào môn học nh
ý là các ñề tài này phải ph
viên; (3) Sinh viên ñư
giáo viên. Khi thực hiện ñề t
ñể cùng cộng ñồng giải quyết các vấn ñề; (4) Kết quả của ñề t
dụng (Phùng Thúy Phư

Hình 4. Học tập phục vụ cộng ñồng trong mối quan hệ giữa hoạt ñộng học v

Phương pháp nghiê
huống thực tế của cả học vi
ñể miêu tả, trao ñổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn ñề v
trong khi thực hiện công việc ñ
giải quyết trong khoảng thời gian ñịnh sẵn c
ñặt vào vị trí cần phải ñ
cùng nhóm ñể tìm hướng giải quyết hợp lý.
lên không chỉ khuyến khích ng
ñem ñến sự thoải mái, sảng khoái về mặt tinh thần khi tham dự 
làm người học có thể tiếp thu nội dung kiến thức b
các phương pháp giảng dạy truyền thống (Scholz v

ọc tập phục vụ cộng ñồng là: một phương pháp d
ời học áp dụng ñược những kiến thức học ñược trong lớp v

ế, ñồng thời kết quả của quá trình học ñáp ứng nhu cầu của cộng ñồng v
ợc cộng ñồng sử dụng (Jacoby, 1996). Phương pháp học tập phục vụ cộng ñồng l

àm việc, hợp tác trên cơ sở các mối quan hệ của bốn
ản lý trường học, giảng viên, cộng ñồng và sinh viên. Phương 

ọc tập phục vụ cộng ñồng ñược thực hiện theo các bước nh
ấn ñề cần giải quyết; (2) Giáo viên lồng ghép các vấn ñề cộng ñồng cần 

ọc như là ñề tài thực tập của sinh viên. Điều quan trọng cần l
ải phù hợp với nội dung môn học, trình ñộ và k

viên; (3) Sinh viên ñược tổ chức thành nhóm thực hiện ñề tài dưới sự h
ực hiện ñề tài, sinh viên phải vận dụng các kiến thức của môn học 

ộng ñồng giải quyết các vấn ñề; (4) Kết quả của ñề tài ñư
ùng Thúy Phượng, 2008).  

 

ọc tập phục vụ cộng ñồng trong mối quan hệ giữa hoạt ñộng học v
 

Phương pháp nghiên cứu tình huống: là phương pháp ñào tạo dựa tr
ống thực tế của cả học viên và giảng viên. Mục ñích chính của các t

ả, trao ñổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn ñề và nh
ực hiện công việc ñược giao. Bằng những tình huống khác nhau cần phải 

ải quyết trong khoảng thời gian ñịnh sẵn cùng nguồn lực có hạn, ng
ị trí cần phải ñưa ra quyết ñịnh hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các th

ớng giải quyết hợp lý. Sự ña dạng của các tình hu
ỉ khuyến khích người học phát huy tính chủ ñộng, óc sáng tạo m

ến sự thoải mái, sảng khoái về mặt tinh thần khi tham dự lớp
ời học có thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu và nh

ảng dạy truyền thống (Scholz và Olaf, 2002).  
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ương pháp dạy và học mà 
ợc trong lớp vào ñiều 

ọc ñáp ứng nhu cầu của cộng ñồng và 
ọc tập phục vụ cộng ñồng là 

ở các mối quan hệ của bốn thành phần 
à sinh viên. Phương 

ớc như sau: (1) Cộng 
ồng ghép các vấn ñề cộng ñồng cần 

ều quan trọng cần lưu 
à kỹ năng của sinh 

ới sự hướng dẫn của 
ải vận dụng các kiến thức của môn học 

ài ñược cộng ñồng sử 

ọc tập phục vụ cộng ñồng trong mối quan hệ giữa hoạt ñộng học và phục vụ  

ạo dựa trên các tình 
ục ñích chính của các tình huống là 

à những mâu thuẫn 
ống khác nhau cần phải 

ồn lực có hạn, người học ñược 
ọi sự hỗ trợ của các thành viên 

ình huống ñược ñưa 
ời học phát huy tính chủ ñộng, óc sáng tạo mà còn 

ớp học. Yếu tố này 
sâu và nhớ lâu hơn 
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Bảng 1. Tóm tắt các phương pháp giảng dạy chủ ñộng 

STT Phương pháp Mô tả tóm tắt Lợi ích cho người học 

Học tập chủ ñộng 

1. Động não  

– Giảng viên nêu vấn ñề cần giải quyết, 
quy ñịnh thời gian và cách làm việc.  

– Sinh viên làm việc cá nhân, liệt kê 

nhanh các ý tưởng. 

– Tư duy sáng tạo. 

– Giải pháp và ñề xuất. 

2. Chia sẻ theo cặp  

– Giảng viên nêu vấn ñề cần thảo luận, 

quy ñịnh thời gian và cách chia sẻ. 

– Sinh viên làm việc theo cặp, lắng nghe 

và trình bày ý kiến, bảo vệ và phản bác. 

– Cấu trúc giao tiếp. 

– Tư duy suy xét, phản biện. 

3. 
Tổ chức học 
tập theo nhóm  

– Giảng viên tổ chức lớp học theo nhóm 

và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập.  

– Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học 
tập và cùng hợp tác ñể thực hiện.  

– Kỹ năng làm việc theo 
nhóm. 

– Kỹ năng giao tiếp. 

4. 
Dạy học dựa 
trên vấn ñề  

– Giảng viên xây dựng “vấn ñề” có liên 

quan ñến nội dung dạy học.  

– Sinh viên ñược giao giải ñáp “vấn 
ñề” trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.  

– Xác ñịnh và hình thành vấn 

ñề. 

– Đề xuất các giải pháp.  

– Trao ñổi, phán xét, cân bằng 

trong hướng giải quyết.  

Học qua trải nghiệm 

5. 
Dạy học thông 

qua làm ñồ án  

– Giảng viên chuẩn bị nội dung các ñồ 
án môn học.  

– Sinh viên ñược giao thực hiện ñồ án 

trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.  

– Lập giả thiết. 

– Kỹ năng thiết kế – triển khai. 

– Kỹ năng giao tiếp bằng viết. 

– Kỹ năng thuyết trình. 

6. 
Nghiên cứu 

tình huống  

– Giảng viên xây dựng “tình huống” có 

liên quan ñến nội dung dạy học.  

– Sinh viên ñược giao giải ñáp “tình 
huống” trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm.  

– Đề ra các giải pháp.  

– Ước lượng và phân tích 
ñịnh tính. 

7. 

Học tập phục 
vụ cộng ñồng 

 

– Giảng viên liên hệ cộng ñồng và nối 

kết các vấn ñề cộng ñồng với các lý 

thuyết môn học, tổ chức hoạt ñộng  

– Sinh viên tự nguyện tham gia, giải 
quyết vấn ñề của cộng ñồng, áp dụng 
các kiến thức ñược học  

– Vai trò và trách nhiệm ñối 

với xã hội. 

– Nhận biết ñược bối cảnh 
các tổ chức xã hội. 

– Ham tìm hiểu và học tập 

suốt ñời. 

4. CÁC YÊU CẦU CỦA MỘT NHÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

QTKD là một ngành ñào tạo tổng hợp những nhà quản lý, QTKD nắm vững 
kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh 
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doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản ñể vận dụng trong kinh 

doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn. Sinh viên khi 
tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh: phòng 
kinh doanh, dịch vụ khách hàng, giao dịch, hành chính nhân sự, makerting, PR hoặc 
có thể làm giám ñốc, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý khách sạn, khu giải trí, nhà 

hàng; hoặc có thể tham gia mọi loại hình công việc như quản lý sản xuất, bán lẻ, tổ 
chức cung cấp dịch vụ, bảo hiểm, nghiệp vụ khách sạn, tham gia hoạt ñộng nghiên 
cứu, tư vấn, ñào tạo, tự thành lập, tham gia thành lập ñể làm chủ sở hữu doanh 
nghiệp, tham gia công tác quản lý nhà nước về các hoạt ñộng kinh tế… 

Ngoài ra, cử nhân QTKD có thể làm việc tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, liên 
doanh hoặc các tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại. Ngành QTKD có các chuyên 

ngành như: quản trị nhân sự, QTKD tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, 
quản trị du lịch, QTKD quốc tế, thương mại, quản trị chất lượng, marketing, quản trị 
truyền thông… Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD tổng hợp, quản trị dịch vụ, 
quản trị nhân sự… có thể làm công tác quản lý doanh nghiệp ở các ñơn vị sản xuất, 

kinh doanh, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ; tổ chức và quản lý các cơ sở dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thể thao. Nhà QTKD là người có năng lực truyền ñạt, 
ñiều hành, hoạch ñịnh kế hoạch và quản lý. Lãnh ñạo trực tiếp của các nhà QTKD là 
giám ñốc doanh nghiệp và thuộc cấp của họ là các nhân viên kinh doanh. 

Trách nhiệm của nhà quản lý kinh doanh là xây dựng kế hoạch và mục tiêu 

kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và doanh thu mà công ty ñề ra. Phối 
hợp với lãnh ñạo doanh nghiệp, xác ñịnh sản phẩm cần tiêu thụ và sách lược tiêu thụ 
sản phẩm. Quản lý và bồi dưỡng các nhân viên dưới quyền. Xác ñịnh, sắp xếp, giám 
sát các chế ñộ có liên quan. Tổ chức các cuộc họp ñịnh kỳ ñể truyền ñạt, sắp xếp các 
nhiệm vụ công việc ñến các nhân viên dưới quyền. Động viên tinh thần làm việc của 

nhân viên, giúp nhân viên vượt qua mọi khó khăn ñể hoàn thành tốt công việc. Các 
yêu cầu cơ bản cho nhà quản trị ñược tóm tắt trong bảng 2. 

Như vậy, ñể trở thành một nhà QTKD ñáp ứng ñược nhu cầu của xã hội và 
người tuyển dụng thì họ không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu rộng, tư duy phân 
tích, phán ñoán, xử lý thông tin từ ñó ñưa ra các quyết ñịnh trong việc giải quyết các 

vấn ñề phát sinh, mà nhà QTKD còn phải có những kỹ năng thuyết trình, ñàm phán, 
ñánh giá cũng như tự thiết kế và xây dựng những mục tiêu, chiến lược và kế hoạch 
triển khai các hoạt ñộng cho tổ chức của mình. 
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Bảng 2. Yêu cầu cơ bản của một nhà quản trị 

Yêu cầu chung Yêu cầu kiến thức Yêu cầu kỹ năng 

– Năng lực 
khống chế, ñiều 
phối sản phẩm 
và thị trường. 

– Bồi dưỡng, 
quản lý thuộc cấp. 

– Phối hợp, giao 
tiếp với chủ công 
ty, nhân viên 
dưới quyền và 
khách hàng.  

– Chấp hành, chỉ 
huy công việc 
tích cực học tập 
cầu tiến. 

– Đạo ñức nghề 
nghiệp. 

– Truyền ñạt tốt. 

– Sắp xếp công 
việc thỏa ñáng. 

– Tổng hợp và 
báo cáo kịp thời. 

– … 

– Thực hiện ñược 
những công việc cơ 
bản về xây dựng và 
quản trị chiến lược 
kinh doanh của doanh 
nghiệp như: thu thập 
thông tin, tham gia 
phân tích môi trường 
kinh doanh và kiểm 
soát quá trình thực 
hiện chiến lược. 

– Thực hiện ñược 
những công việc cơ 
bản về ñàm phán, 
thương lượng trong 
kinh doanh. 

– Giải thích và thực 
hành ñược những 
công việc cơ bản về 
quản trị ñối với các 
lĩnh vực hoạt ñộng 
của doanh nghiệp: 
nguồn nhân lực, sản 
xuất và tác nghiệp, tài 
chính doanh nghiệp, 
chất lượng, 
marketing, dự án ñầu 
tư…  

– … 

– K� năng c	ng:  

+ Soạn thảo các hợp ñồng cơ bản như: thương mại, 
lao ñộng, dân sự; văn bản về quản lý hành chính 
thông dụng như: báo cáo, quyết ñịnh, công văn, tờ 
trình, biên bản, thông báo; thực hiện ñược quy trình 
thành lập doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh. 

+ Có khả năng tham gia ñàm phán, thương lượng 
trong kinh doanh. 

+ Có khả năng tham gia lập chiến lược và kế hoạch 
kinh doanh cho doanh nghiệp. 

+ Có khả năng tổ chức, lãnh ñạo, ñiều hành hoạt 
ñộng của doanh nghiệp với vai trò của một nhà 
quản trị cấp cơ sở hoặc cấp trung gian trên tất cả 
các lĩnh vực hoạt ñộng của doanh nghiệp. 

+… 

– K� năng m�m: 

+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường. 

+ Ứng dụng tương ñối thành thạo tin học vào công 
việc chuyên môn. 

+ Có thể kiếm và khai thác các thông tin hữu ích 
phục vụ cho nghề nghiệp trên internet. 

+ Thực hành làm việc ñộc lập và làm việc theo nhóm. 

+ Thực hành tương ñối thành thạo các kỹ năng: 
ứng xử, giao tiếp, thuyết trình, soạn thảo văn bản 
vào công việc chuyên môn. 

+ Vận dụng ñược các phương pháp tự học, tự 
nghiên cứu. 

+ … 

5. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC TRONG NGÀNH 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Kết quả nghiên cứu ñược chỉ ra trong bảng 3, mỗi phương pháp giảng dạy chỉ 
ñáp ứng một hay một vài khía cạnh nào ñó trong yêu cầu cơ bản của một nhà quản 
trị. Ví dụ: Giảng dạy theo phương pháp ñộng não chỉ có thể ñáp ứng hiệu quả nhất 
ñối với yêu cầu của một nhà quản trị trên các khía cạnh như: kích thích sinh viên 

phát huy khả năng tư duy phân tích; phán ñoán, ñánh giá và ra quyết ñịnh trong việc 
giải quyết các vấn ñề phát sinh; thiết kế và xây dựng những mục tiêu, chiến lược và 
kế hoạch triển khai, thì bản thân nó không ñạt ñược hiệu quả cao trong việc rèn luyện 
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các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng thuyết trình, ñàm phán, thuyết phục, giao tiếp; kỹ 

năng viết, soạn thảo văn bản; làm việc nhóm; ñạo ñức. Do ñó, tùy thuộc vào yêu cầu và 
mục tiêu kiến thức của mỗi nội dung trong bài giảng của một môn học mà giáo viên 
lựa chọn cho mình một phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Điều này ngụ ý rằng, 
trong mỗi một bài giảng giáo viên có thể sử dụng tích hợp ñồng thời nhiều phương 
pháp khác nhau. 

Bảng 3. Yêu cầu của một nhà quản trị và ñiểm mạnh của phương pháp tích cực 

            Yêu cầu của        
nhà quản trị 

 

Các phương  

pháp giảng dạy  
tích cực 

Tư 
duy 

phân 
tích, 
phán 
ñoán 

Thiết kế và 
xây dựng 

những mục 
tiêu, chiến 
lược và kế 
hoạch triển 

khai 

Đánh giá, 
ra quyết 

ñịnh trong 
việc giải 

quyết các 
vấn ñề 

phát sinh 

Kỹ năng 
thuyết 

trình, ñàm 
phán, 
thuyết 

phục, giao 
tiếp 

Kỹ 
năng 
viết, 
soạn 
thảo 
văn 
bản 

Làm 
việc 

nhóm 

Đạo 
ñức 

Thu 
thập 
và xử 

lý 
thông 

tin 

Phương pháp ñộng não x x x      

Chia sẻ theo cặp x     x   

Học tập theo nhóm    x  x   

Học dựa trên vấn ñề  x x     x 

Học thông qua làm ñồ án x x x x x   x 

Nghiên cứu tình huống x  x      

Học tập phục vụ cộng 
ñồng 

    
 

 
x  

 

Mặt khác ñể áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong ngành QTKD ñạt 
hiệu quả cao, cần phải xem xét các ñiều kiện trong việc tổ chức lớp học và phương 
tiện giảng dạy. Theo (Bonwell và Eison, 1991), phương pháp giảng dạy tích cực chỉ 
ñạt ñược hiệu quả cao ñối với lớp học ít người khoảng 30 ñến 40 sinh viên. Nếu như 
triển khai phương pháp giảng dạy tích cực ở các lớp học có số ñông sinh viên thì cần 
phải có trợ giảng hoặc sử dụng các thiết bị kỹ thuật ñiện tử. Chẳng hạn khi cần kiểm 
tra nhanh khả năng hiểu và nắm bắt các khái niệm của sinh viên trong lớp học với 
khoảng 100 sinh viên thì giảng viên không thể ñặt câu hỏi chung cho cả lớp ñược. 
Các trường ñại học ở Mỹ thường ñược trang bị hệ thống trả lời cá nhân hoặc clicker 
ñối với các lớp học ñông. Đối với các hoạt ñộng tổ chức bên ngoài lớp học như học 
dựa trên dự án hay học tập phục vụ cộng ñồng, việc tìm các ñối tác doanh nghiệp 
hoặc cơ sở thực tập phù hợp có một ý nghĩa quan trọng, ñóng góp ñáng kể cho kết 
quả học tập của sinh viên. 
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6. KẾT LUẬN 

Theo cách tiếp cận CDIO, sinh viên sẽ học các kỹ năng cá nhân, giao tiếp, các 
kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống cùng với kiến thức chuyên ngành 
trong bối cảnh thực hành kỹ thuật chuyên nghiệp, người ta gọi ñó là học tập tích hợp. 
Học tập tích hợp có ưu ñiểm là cho phép sinh viên sử dụng kép thời gian ñể vừa học 
kiến thức, vừa học kỹ năng. Nhưng ñể có thể sử dụng công dụng kép của thời gian 
học tập, ñiều quan trọng là phải có ñược môn phương pháp giảng dạy và học tập 
mới, làm sao tận dụng ñược tối ưu thời gian nhưng không làm nặng thêm về mặt 
chương trình lý thuyết mới vốn ñã dày ñặc trong nội dung. Giảng dạy và học tập dựa 
trên các phương pháp học chủ ñộng và trải nghiệm là một giải pháp cho vấn ñề trên. 
Vai trò của giảng viên là phải tạo ra ñược các cơ hội học tập, thông qua các hoạt 
ñộng ña dạng, kích thích sinh viên khám phá, áp dụng, phân tích và ñánh giá các ý 
tưởng hơn là truyền ñạt thông tin một chiều. Có nhiều phương pháp giảng dạy cải 
tiến giúp sinh viên học chủ ñộng và trải nghiệm, mỗi phương pháp ñều có những mặt 
thuận lợi và khó khăn riêng. Tùy vào từng mục tiêu và ñiều kiện cụ thể, giảng viên sẽ 
phối hợp linh hoạt các phương pháp trong quá trình giảng dạy của mình. Có thể nói 
các phương pháp giảng dạy cải tiến giúp chương trình ñào tạo ñạt ñược các mục tiêu 
chuẩn ñầu ra theo cách tiếp cận CDIO. Nghĩa là, sau khi xây dựng chuẩn ñầu ra môn 
học xong, ñối với giảng viên việc thì dạy cái gì không còn là quan trọng mà phải là 
dạy như thế nào. Do vậy, ñội ngũ các giảng viên cần ñược tập huấn và trang bị các 
kỹ năng và phương pháp giảng dạy chủ ñộng cần thiết trước khi bắt ñầu quá trình 
ñào tạo sinh viên.  
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ThS. Phạm Việt Dũng – ThS. Nguyễn Tiến Lợi  

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

TÓM TẮT  

Để nâng cao chất lượng ñào tạo trong ñó có các hoạt ñộng giảng dạy, học tập, 
công tác biên soạn giáo trình, sinh hoạt chuyên môn… ñặc biệt là việc kiểm soát tiến 
ñộ giảng dạy các học phần chuyên ngành của các giáo viên. Mục tiêu của bài viết là 
trình bày quá trình ra ñời, phát triển của chu trình PDCA (Plan – Lập kế hoạch, Do – 
Thực hiện, Check – Kiểm tra, Action – Điều chỉnh), và ñánh giá nhận thức của giáo 
viên về chu trình PDCA trong kiểm soát liên tục kế hoạch giảng dạy các học phần 
chuyên ngành tại khoa Quản lý kinh doanh – Trường ĐHCNHN. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy các giáo viên ñã áp dụng quản lý kế hoạch giảng dạy theo chu trình PDCA 
nhưng ở mức ñộ chưa ñầy ñủ và hiệu quả trong khâu kiểm tra (C). Bài viết chỉ ra tính 
khả thi của chu trình PDCA ñối với việc kiểm soát tiến ñộ giảng dạy.  

Từ khóa: Chu trình PDCA, Walter A. Shewhart, giảng dạy, cải tiến. 

1. GIỚI THIỆU CHU TRÌNH PDCA  

Walter A. Shewhart là người ñầu tiên giới thiệu chu trình này vào năm 1939 
chu trình ñã ñược thể hiện thông qua ba yếu tố: (i) các ñặc tính; (ii) sản xuất và (iii) 
kiểm tra. Ban ñầu chu trình ñược ñưa ra là một ñường thẳng nhưng sau ñó ñược xây 
dựng lại thành một vòng khép kín. Năm 1950, Edwards Deming trong buổi hội thảo 
về kiểm soát chất lượng bằng thống kê cho những người quản lý và kỹ sư tại Hiệp 
hội khoa học và kỹ sư Nhật Bản (JUSE–Japanese Union of Scientists and Engineers) 
ñã chỉnh sửa lại chu trình của Shewhart thành chu trình gồm bốn bước: (i) thiết kế; 
(2) sản xuất; (3) tiêu thụ; (4) thiết kế lại (hình 1). Lúc ñầu ñược gọi là Chu trình 
Shewart ñể tưởng nhớ tiến sĩ Walter A. Shewart tuy nhiên Người Nhật lại quen gọi 
nó là chu trình deming hay vòng tròn Deming. 



 

Năm 1950 trong m
lại chu trình PDCA của Deming
của mình với chu trình c

1) Design – Plan: Thi

2) Production – Do: S

trước ñó. 

3) Sales – Check: S

4) Research – Action: Trong trư

hoạch và ñưa ra các k

Hình 2:

Năm 1980 Deming tr
các nhà sản xuất rằng PDCA l
nghĩa là “to hold back
PDSA (chu trình cho h
như là một lưu ñồ cho việc học tập v
sử dụng từ “Study” thay cho 
rằng mục tiêu của bư
Langley, Nolan cũng có 

Cho dù là PDCA hay PDSA thì chu trình này v
giúp các tổ chức thực hiện quản lý chất l
tập tích cực khuyến khích ngư

 

Hình 1: Chu trình Deming năm 1950 

Năm 1950 trong một hội thảo với các chuyên viên của mình Imai 
ủa Deming. Cụ thể, ông ñã ñưa ra mối quan h

ình của Deming. 

Plan: Thiết kế sản phẩm thông qua quản lý việc lập kế hoạch.

Do: Sản xuất nói ñến việc làm các sản phẩm ñ

Check: Số lượng hàng bán ñã chỉ ra ñược sự hài lòng của khách h

Action: Trong trường hợp khách hàng phàn nàn cần kiểm tra lại kế

à ñưa ra các kế hoạch hành ñộng khắc phục cho những chu tr

 

Hình 2: Chu trình PDCA của người Nhật năm 1951 

Năm 1980 Deming trình bày lại chu trình của mình, ông ñưa ra khuy
ản xuất rằng PDCA là không chính xác bởi vì từ “Check
to hold back” (ngăn không cho phát triển) do ñó phải gọi l

PDSA (chu trình cho học tập và cải tiến) chứ không phải là PDCA . Ông ñ
ồ cho việc học tập và cải tiến một sản phẩm hay một quá tr

thay cho “Check” trong bước thứ ba của chu trình 
ước này là ñể học tập và xây dựng kiến thức mới. Các tác giả 

ũng có quan ñiểm ñồng tình như vậy. 

Cho dù là PDCA hay PDSA thì chu trình này vẫn là công cụ hiệu quả nhằm 
ổ chức thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (TQM), tạo ra môi tr

khích người lao ñộng phải xem xét lại quy trình mà h
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hành một cách thường xuy
nếu ñược bắt ñầu với một kế hoạch tốt (P), các hoạt ñộng cần thiết ñể ñạt ñ
hoạch này (D), kết quả ñ
có hành ñộng (A) ñược thực 

2. VẬN HÀNH CHU TRÌNH PDCA TRONG CÁC T

Chu trình PDCA 
phẳng nghiêng (theo chi
ngay từ ban ñầu kế hoạch sản xuất ñ
phẩm theo kế hoạch ñ
xuất thường xuyên theo dõi, ki
ñúng theo thiết kế hay kế hoạch ban ñầu (P) hay không? Để có biện pháp hay h
ñộng khắc phục (A) khi phát hiện thấy có những ñiểm khô
sản xuất ñể có biện pháp khắc phục
chuẩn số 1 (mức hiện trạng ban ñầu). Do sản xuất có tính lặp lại cao, nếu ta áp dụng 
triệt ñể quản lý theo chu tr
loại bỏ hết những ñiểm không ph
hoạch (P) cho ñến hành ñ
lượng sẽ ñược nâng lên m
Từ ñó mà doanh nghiệp cũng tồn tại ñ
không ngừng. 

3. LỢI ÍCH CỦA CHU TR

Chu trình PDCA 
quyết vấn ñược tiến h
(iii) lựa chọn các giải pháp; (iv) kiểm tra v
thói quen mới. Cụ thể, một vấn ñề ñ
hoạch, giải pháp ñược thực hiện trong giai ñoạn thực hiện v
ñoạn kiểm tra, và thói quen m

ờng xuyên. Theo chu trình này, cải tiến chất lượng sẽ có hiệu quả 
ắt ñầu với một kế hoạch tốt (P), các hoạt ñộng cần thiết ñể ñạt ñ

ết quả ñược kiểm tra (C) ñể hiểu rõ nguyên nhân của các kết quả, v
ợc thực hiện ñể cải thiện các quy trình.  

 

Hình 3: Chu trình PDCA cho cải tiến liên tục 

ÀNH CHU TRÌNH PDCA TRONG CÁC TỔ CHỨC  

Chu trình PDCA ñược thiết kế với hình ảnh một ñường tròn l
êng (theo chiều kim ñồng hồ). Để làm một sản phẩm hay một lô h

ừ ban ñầu kế hoạch sản xuất ñược lập ra (P), sau ñó tiến hành s
ẩm theo kế hoạch ñã lập và theo thiết kế ban ñầu (D), trong quá trình ti

ên theo dõi, kiểm tra, giám sát ñánh giá quá trình s
ết kế hay kế hoạch ban ñầu (P) hay không? Để có biện pháp hay h

ộng khắc phục (A) khi phát hiện thấy có những ñiểm không phù h
ất ñể có biện pháp khắc phục. Sau khi làm xong thì sản phẩm sẽ ñạt ở mức ti

ức hiện trạng ban ñầu). Do sản xuất có tính lặp lại cao, nếu ta áp dụng 
ệt ñể quản lý theo chu trình PDCA thì các sản phẩm của lần sau chắc chắn ta s
ại bỏ hết những ñiểm không phù hợp của lần trước trong tất cả các khâu từ lập kế 

ành ñộng khắc phục (A). Từ ñó sản phẩm làm ra l
ên mức cao hơn (mức chuẩn quốc gia rồi ñến chuẩn quốc tế). 
ệp cũng tồn tại ñược và ngày càng phát triển do cải tiến li

ỢI ÍCH CỦA CHU TRÌNH PDCA 

Chu trình PDCA ñược sử dụng trong việc giải quyết vấn ñề, thông thư
ợc tiến hành qua các bước: (i) xác ñịnh vấn ñề; (ii) p

ựa chọn các giải pháp; (iv) kiểm tra và ñánh giá các giải pháp; (v) 
ụ thể, một vấn ñề ñược xác ñịnh và phân tích trong giai ño

ợc thực hiện trong giai ñoạn thực hiện và ñánh
à thói quen mới ñược phát triển trong giai ñoạn có hành ñ
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ng phù hợp với quá trình 
ản phẩm sẽ ñạt ở mức tiêu 

ức hiện trạng ban ñầu). Do sản xuất có tính lặp lại cao, nếu ta áp dụng 
ản phẩm của lần sau chắc chắn ta sẽ 

ớc trong tất cả các khâu từ lập kế 
àm ra lần sau chất 

ức chuẩn quốc gia rồi ñến chuẩn quốc tế). 
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, thông thường giải 
ớc: (i) xác ñịnh vấn ñề; (ii) phân tích vấn ñề; 

ải pháp; (v) phát triển các 
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à ñánh giá trong giai 
có hành ñộng khắc 
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phục, sửa chữa. Từ ñó mà áp dụng chu trình PDCA trong quản lý sẽ mang lại hiệu 
quả thực sự, khi từng ñối tượng ở những vị trí khác nhau có nhận thức ñúng hơn về 
từng bước trong quy trình PDCA. Thông thường, công việc chính của người công 
nhân là sản xuất các sản phẩm nhưng bản thân mỗi người công nhân cũng phải tự lập 
kế hoạch thực hiện sản xuất riêng cho mình xem thời gian bắt ñầu khi nào? Sản xuất 
số lượng là bao nhiêu?… Sau khi ñã có kế hoạch cụ thể người công nhân bắt ñầu tiến 
hành sản xuất theo kế hoạch, rồi lại tự kiểm tra việc sản xuất có ñúng kế hoạch, thiết 
kế ban ñầu hay không ñể có những biện pháp khắc phục, ñiều chỉnh phòng ngừa lỗi 
hay những ñiểm không phù hợp của toàn bộ quá trình. Tương tự với tất cả các vị trí từ 
tổ trưởng tổ sản xất, quản ñốc phân xưởng hay giám ñốc cũng cần phải thực hiện như 
vậy khi bắt ñầu mỗi một công việc. 

Có thể thấy chu trình PDCA là một công cụ giúp cho việc quản trị hệ thống rất 
hiệu quả, giúp hạn chế và dẫn tới loại bỏ dần hết các lỗi, tránh cho lỗi không bị lặp 
lại, từ ñó mà nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức thông qua 
quá trình kiểm soát chặt chẽ hằng ngày. Xuất phát từ những lợi ích kể trên tác giả lựa 
chọn “ñề xuất ứng dụng chu trình PDCA trong kiểm soát kế hoạch giảng dạy các học 
phần chuyên ngành tại khoa Quản lý kinh doanh trường ĐHCNHN” làm bài viết của 
mình. Hy vọng rằng công tác kiểm soát tiến ñộ giảng dạy các học phần chuyên 
ngành ngày càng ñược cải tiến. 

4. CÁC NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI 

Ban ñầu chu trình này chủ yếu tập trung vào quản lý chất lượng trong các 
doanh nghiệp sản xuất, nhưng cho ñến nay nó ñã ñược áp dụng vào hầu hết các loại 
hình doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. 
Trường học hay những ñơn vị ñào tạo cũng là những tổ chức cung cấp dịch vụ do 
vậy cũng ñã có các nghiên cứu về chu trình PDCA ñược nghiên cứu, áp dụng trong 
lĩnh vực này. Cụ thể là: 

Rr. Sri Kartikowati (2013) ñã ứng dụng chu trình PDCA ñể cải tiến kỹ năng 
ñào tạo cho giáo viên. Nghiên cứu ñã cung cấp thêm những hướng dẫn liên quan 
ñến thực hiện giảng dạy, ñể ñạt ñược nhiều mục tiêu bằng cách ứng dụng chu trình 
PDCA trong giảng dạy ñặc biệt là rất hiệu quả với các học phần thực hành. Chu 
trình này cũng giúp các giáo viên ñạt ñược kỹ năng dạy học với hiệu quả cao trong 
tất cả các nội dung của một bài giảng từ mở bài, ñặt vấn ñề cho ñến nội dung bài 
học và kết luận vấn ñề với rất nhiều các kỹ năng dạy học khác nhau. Bên cạnh ñó, 
nghiên cứu cũng chỉ ra sự thành công và ñạt hiệu quả rất cao trong giảng dạy của 
những giáo viên ñã thực hiện việc giảng dạy dựa trên chu trình PDCA. Việc áp 
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dung mô hình này trong giảng dạy ñặc biệt hiệu quả ñối với các giáo viên mới 
bước vào nghề. 

Bao Quan và cộng sự (2011) Sử dụng chu trình PDCA trong nghiên cứu các 
khóa học chuyên ngành tại Trung Quốc, bài nghiên cứu chỉ ra do những hạn chế về 
cơ sở vật chất và ñiều kiện thực hành tại các cơ sở ñào tạo, mà các kỹ năng thực hành 
của sinh viên rất ít ñược thực hiện. Do ñó, chu trình PDCA có thể nổi lên như là mối 
quan tâm của sinh viên về kỹ năng nghề nghiệp và nhận thức về nghề nghiệp của 
mình sau này. Bên cạnh ñó nghiên cứu cũng chỉ ra chu trình PDCA còn giúp các sinh 
viên có thêm kỹ năng giải quyết vấn ñề thực tế có trong các học phần chuyên ngành, 
dần dần, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành sẽ ñược lấp ñầy. Cuối cùng, nghiên 
cứu cũng chỉ ra sử dụng chu trình PDCA có thể nuôi dưỡng nhận thức về nghề 
nghiệp, và ñó là cơ sở ñể hình thành nên nhận thức về văn hóa doanh nghiệp trong 
tương lai. Sử dụng chu trình PDCA có thể thúc ñẩy sinh viên học và làm chủ kiến 
thức công nghệ trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ, làm nền tảng cho công việc sau 
này. Ý thức về văn hóa doanh nghiệp dần dần ñược hình thành trong tâm trí của sinh 
viên. Đó là nền tảng cho việc chấp nhận và hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp trong 
công việc sau này của sinh viên.  

5. CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC  

Chủ ñề bàn luận về chu trình PDCA ñược nói ñến rất nhiều trong vài năm gần 
ñây ñặc biệt là các doanh nghiệp ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhưng hầu hết chỉ 
là các báo cáo nội bộ của các công ty, cho ñến nay cũng không có nhiều bài nghiên 
cứu viết về chủ ñề này. Theo GS.TS. Nguyễn Quang Toản chỉ biết chỉ có khoảng 
trên 30% là hiểu và thực hành tốt chu trình này. Điển hình ñó là Trường ĐHCNHN, 
nhờ thực hành tốt quản lý chất lượng mà ñược Hội chất lượng châu Á (ANQ) xét 
tặng “Giải thưởng thực hành Quản lý chất lượng xuất sắc châu Á – ARE – QP” năm 
2014, Trường Đại học Sao Đỏ – Hải Dương năm 2011, Trường Đại học Công nghiệp 
Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Công ty Gốm sứ Minh Long, Công ty nước uống tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA) 
hoặc sản phẩm ổn áp, bơm nước hiệu SUTUDO,… cùng chung một hình mẫu áp 
dụng chu trình PDCA. Còn khoảng 70% các ñơn vị thực hành chu trình PDCA “bằng 
niềm tin”, tin vào các tổ chức tư vấn thực hiện “vận hành giúp” hệ thống quản lý chất 
lượng, thay vì chính ñơn vị phải tự xây dựng và vận hành. Đây là hình ảnh những 
người khổng lồ ñang ñứng trên ñôi vai người khác ñó là “các tổ chức tư vấn”. 

Theo nghiên cứu của Hồ Tuấn Vũ (2013): Bài viết ñã ñề cập tới việc vận dụng 
chu trình PDCA trong thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương 
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mại Việt Nam hiện nay. Bài viết ñã chỉ ra thực trạng hiện nay trong hệ thống kiểm 

soát nội bộ là: (i) môi trường kiểm soát còn nhiều yếu tố không thuận lợi cho công 
tác kiểm soát nội bộ; (ii) hệ thống kế toán của các ngân hàng thương mại có sự khác 
biệt so với chuẩn mực kế toán quốc tế; (iii) cơ chế kiểm soát nội bộ của các ngân 
hàng thương mại chỉ chú trọng ñến công tác kiểm soát xử lý và kiểm soát bảo vệ tài 

sản; (iv) chất lượng kiểm toán nội bộ chưa cao; (v) ngân hàng ñang thiếu nhân lực nhất là 
cán bộ quản trị cấp cao. Từ ñó tác giả gợi ý vận dụng chu trình PDCA trong thực 
hiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại. 

Nguyễn Trọng Khoa và cộng sự (2011) khảo sát thực trạng áp dụng chu trình 
PDCA và mô hình chất lượng ở 45 bệnh viện phía Nam. Kết quả nghiên cứu ñã chỉ 
ra 38,2% số lãnh ñạo và cán bộ quản lý chủ chốt của bệnh viện chưa biết hoặc biết 

mà không áp dụng chu trình PDCA. Những lĩnh vực ñã áp dụng phổ biến nhất là an 
toàn sử dụng thuốc: 37 (82,2%), kiểm soát nhiễm khuẩn: 40 (88,9%), an toàn phẫu 
thuật: 36 (80,0%), hài lòng của người bệnh: 34 (75,6%), an toàn truyền máu: 33 
(73,3%), tiêm an toàn: 29 (64,4%). Có 19 bệnh viện (42,2%) ñã áp dụng ít nhất một 

mô hình quản lý chất lượng, 18 bệnh viện áp dụng ISO 9001; Có 5 bệnh viện 
(11,1%) ñã ñạt ISO 14001, 5 bệnh viện ñạt ISO 15189, 3 bệnh viện (6,6%) ñã áp 
dụng TQM, 4 bệnh viện (8,8%) ñã áp dụng kiểm ñịnh chất lượng bệnh viện (hospital 
accreditation); 17 bệnh viện (37,7%) có cán bộ phụ trách về quản lý chất lượng; có 

12 bệnh viện ñã có ñơn vị quản lý chất lượng; nhưng chỉ có 3 bệnh viện có cán bộ 
chuyên trách chất lượng làm việc toàn thời gian. Nghiên cứu ñã kết luận tỷ lệ bệnh 
viện biết và áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến chất lượng còn thấp. Đa số bệnh 
viện còn chưa có cơ cấu tổ chức và nhân lực chuyên trách về quản lý chất lượng. Mô 

hình quản lý chất lượng hiện ñược quan tâm nhiều là ISO 9001. Một số bệnh viện ñã 
bắt ñầu quan tâm ñến tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài theo mô hình ñánh giá và 
công nhận chất lượng. 

6. ỨNG DỤNG CHU TRÌNH PDCA TRONG KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ GIẢNG 

DẠY CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH  

Để có một bài giảng tốt ñòi hỏi mỗi người giáo viên phải có trình ñộ chuyên 
môn, kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy tiên tiến và nội dung bài giảng phải 
thường xuyên cập nhật mang tính thời sự… Có ñược những ñiều như trên các giáo 
viên áp dụng quản lý giảng dạy theo chu trình PDCA cho học phần giảng dạy của 

mình thì hoàn toàn có thể ñáp ứng ñược. Tại khoa Quản lý kinh doanh trong tất cả 
các bộ môn, khi bắt ñầu giảng một học phần cho thời khóa biểu mới các giáo viên 
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trong bộ môn luôn có một tiến ñộ giảng dạy và kế hoạch (P) ñược thống nhất chung 

với tất cả các giáo viên giảng dạy cùng học phần. Từng giáo viên lên lớp giảng dạy 
(D) theo ñúng nội dung ñã ñược phê duyệt tại khoa và bộ môn. Từng giáo viên kiểm 
soát (C) tiến ñộ và nội dung ñã ñược phê duyệt, ñồng thời nội dung này trưởng bộ 
môn cũng thường xuyên kiểm tra. Khi thấy có những ñiểm chưa phù hợp cần ñưa ra 

hành ñộng khắc phục (A). Quy trình là như vậy nhưng thực tế qua những lần kiểm 
tra ngẫu nhiên giáo viên trên lớp của các trưởng bộ môn cho thấy việc kiểm soát tiến 
ñộ giảng dạy vẫn còn ñiểm chưa thực sự tốt. Tại sao lại như vậy? Các giáo viên có 
tuân thủ quy trình này ñến mức nào? Nhận thức về chu trình PDCA ra sao? Để kiểm 

soát tiến ñộ cho các học phần chuyên ngành tác giả ñã tiến hành một cuộc khảo sát 
ñể ñánh giá, cụ thể như sau:  

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Một cuộc khảo sát ñược thực hiện với mục ñích tìm hiểu việc lập kế hoạch (P), 
thực hiện (D), kiểm tra (C) và hành ñộng khắc phục (A) trong kiểm soát tiến ñộ 
giảng dạy các học phần chuyên ngành của các giáo viên trong khoa Quản lý kinh 
doanh. Phiếu khảo sát ñược thiết kế gồm 25 câu hỏi ñể gửi ñến các giáo viên, nhìn 

chung phiếu khảo sát gồm ba phần chính. Phần 1: Những thông tin chung về giáo 
viên như giới tính, năm kinh nghiệm, bộ môn; Phần 2: Gồm những câu hỏi với mục 
ñích thu thập thông tin trong việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và có hành ñộng 
khắc phục khi giảng dạy các học phần chuyên ngành; Phần 3: Tìm hiểu nhận thức 

của giáo viên về chu trình PDCA xem ở mức nào và gợi ý ñể thực hiện tốt việc áp 
dụng chu trình PDCA trong kiểm soát tiến ñộ giảng dạy. 

Khoa Quản lý kinh doanh với 102 giáo viên gồm sáu bộ môn trong ñó năm bộ 
môn có các giáo viên tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành. Các học phần 
chuyên ngành dạy cho hai ngành chính là QTKD 13 học phần và TCNH 17 học 
phần. Qua rà soát từ các trưởng bộ môn tổng hợp ñược 46 giáo viên tham gia giảng 

dạy các học phần chuyên ngành. Tác giả ñã lựa chọn 100% số giáo viên trả lời phiếu 
khảo sát. Cụ thể trong tổng số 46 phiếu khảo sát ñược phát ra, thu về 46 phiếu chiếm 
tỷ lệ 100%, tất cả các phiếu ñều hợp lệ. Trong 46 phiếu trả lời, có 39 phiếu ñược giáo 
viên trả lời trực tiếp chiếm 84,7% còn lại 7 phiếu khảo sát nhận ñược bằng thư ñiện 

tử thông qua hệ thống Egov. Cụ thể, khảo sát số lượng giáo viên của từng bộ môn 
giảng dạy các học phần chuyên ngành cho hai chuyên ngành ñược thể hiện tại bảng 
dưới ñây.  
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Bảng 1: Giáo viên giảng dạy các học phần chuyên ngành tại các bộ môn 

TT Bộ môn 
Giáo viên giảng dạy 

học phần chuyên ngành 

1 QTKD 12 

2 Kinh tế cơ sở 1 

3 Kinh tế ñầu tư 5 

4 Quản trị Marketing 7 

5 TCNH 10 

6 Tài chính doanh nghiệp 11 

Tổng số 46 

Song song với việc khảo sát bằng bảng hỏi tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 
trực tiếp 4 trưởng bộ môn trong việc thực hiện hoạt ñộng giảng dạy các học phần 
chuyên ngành ñể bổ sung thêm vào kết quả nghiên cứu của mình. 

8. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Qua kết quả thu thập số liệu và phân tích bài viết chỉ ra, nhìn chung ñộ tuổi của 
giáo viên còn trẻ với số năm kinh nghiệm chưa nhiều chủ yếu từ 6 ñến 12 năm chiếm 
tỷ lệ 91,3% số giáo viên giảng dạy các học phần chuyên ngành, số giáo viên giảng 
dạy từ 2 ñến 4 môn học chiếm tỷ lệ 89,1%. 

Kết quả lập kế hoạch (P): Trong việc lập kế hoạch (P) thì 100% giáo viên luôn 
thực hiện lập kế hoạch giảng dạy ngay từ ban ñầu, các kế hoạch ñược lập chi tiết theo 
trình tự thời gian và tiến ñộ ñào tạo chiếm 93,4% số người ñược hỏi. Với việc lập kế 
hoạch chi tiết cho từng người, từng công việc cụ thể thì có 76,08% người trả lời có, 
còn lại 23,92% người trả lời không. Sau khi lập xong kế hoạch giảng dạy các giáo viên 
giảng dạy cùng môn học luôn tiến hành thảo luận trong bộ môn, ñiều ñó ñược thể 
hiện là 93,4% số người ñược hỏi trả lời rằng kế hoạch luôn ñược mang ra thảo luận. 

Triển khai công việc (D): Kết quả khảo sát cho thấy có tới 89,1% giáo viên 
luôn thực hiện theo kế hoạch giảng dạy và 10,9% không thực hiện theo kế hoạch ñã 
ñược lập.  

Kiểm tra, giám sát (C): Tất cả các giáo viên ñược hỏi ñều trả lời những ñiểm 
không hợp lý giữa việc triển khai (D) và kế hoạch (P) luôn ñược ghi nhớ lại ñể khắc 
phục cho lần sau là cần thiết. Tuy nhiên, chỉ có 76,08% số giáo viên ñược hỏi trả lời 
là có kiểm tra lại sự ăn khớp của việc lập kế hoạch và thực hiện, 23,92% trả lời là 
không kiểm tra lại. 80,4% số người ñược hỏi trả lời thời gian phát hiện sự không hợp 
lý là trong quá trình thực hiện. 
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Hành ñộng khắc phục (A): Sau khi thấy có những ñiểm không hợp lý thì việc 
khắc phục là hành ñộng cần thiết và 100% số người ñược hỏi ñều ñồng tình như vậy. 
Dựa trên việc ghi lại ñiểm không phù hợp ñể có hành ñộng khắc phục, 78,26% các 
giáo viên luôn ghi nhớ bằng cách ghi trực tiếp vào chỗ chưa phù hợp và ghi vào sổ 
tay, còn 21,74% trả lời là nhớ trong ñầu và lưu bằng cách khác. 

Ngoài ra khi ñược hỏi và gợi ý giải thích chu trình PDCA bằng hình ảnh tiếng 
Việt chỉ có 63,04% giải thích ñược, còn giải thích hình ảnh với ký hiệu bằng tiếng 
Anh chỉ có 36,9% giải thích ñược. Có 58,69% số giáo viên ñược hỏi nói rằng chưa 
bao giờ nghe thấy việc áp dụng chu trình PDCA trong giảng dạy mặc dù có tới 
91,3% có thể sắp xếp ñược trình tự các bước trong chu trình này. 

Nhận ñịnh về các bước trong chu trình PDCA của các giáo viên dạy các học 
phần chuyên ngành (thang ño Lirket: 1– Hoàn toàn ñồng ý cho ñến 5– Hoàn toàn 
không ñồng ý).  

Bảng 2: Nhận ñịnh của giáo viên về các bước trong chu trình PDCA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CH21–1 46 1.0 2.0 1.065 .2496 

CH21–2 46 1.0 2.0 1.196 .4011 

CH21–3 46 1.0 4.0 1.348 .7061 

CH21–4 46 1.0 3.0 1.957 .7876 

CH21–5 46 1.0 3.0 1.652 .6739 

CH21–6 46 1.0 3.0 1.478 .5473 

CH21–7 46 1.0 5.0 1.630 .8783 

Valid N (listwise) 46     

Từ kết quả trên có thể nhận thấy: 

Trung bình các câu trả lời của CH21–1 là 1,065 cho thấy hầu hết các giáo viên 
ñều hoàn toàn ñồng ý với nhận ñịnh rằng lập lịch giảng dạy là bắt buộc ñối với tất cả 
các giáo viên khi bắt ñầu giảng dạy. Các giáo viên luôn luôn sẵn sàng cho việc lập kế 
hoạch giảng dạy mới với ñiểm trung bình các câu trả lời là 1,196. Việc giảng dạy sẽ 
dễ dàng hơn khi các kế hoạch ñược lập và có kế hoạch ngay từ ban ñầu, hầu hết số 
giáo viên khảo sát ñều ñồng ý với số ñiểm trung bình là 1,348. 

Trung bình ñiểm về nhận ñịnh CH21–4 là 1,957 cho thấy hầu hết các giáo viên 
ñều ñồng ý rằng thực hiện giảng dạy luôn phải theo kế hoạch ñã lập từ trước. 
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Trung bình ñiểm về nhận ñịnh CH21–5 là 1,652 cho thấy các câu trả lời xoay 
quanh giá trị 1 và 2 là hoàn toàn ñồng ý và ñồng ý với nhận ñịnh kiểm tra sự ăn khớp 
giữa kế hoạch ñã ñược lập với việc thực hiện theo kế hoạch là cần thiết. 

Nhận ñịnh sau khi kiểm tra thấy việc thực hiện không khớp với kế hoạch ñược 
lập thì cần phải khắc phục ngay cho lần sau ñã ñược sự ñồng tình của hầu hết các 
giáo viên với mức ñiểm trung bình cho nhận ñịnh này là 1,478. Nếu làm tốt tất cả các 
bước ở trên thì bài giảng sẽ ñạt ñược hiệu quả cao hơn, nhận ñịnh này cũng ñược sự 
ñồng tình của hầu hết các giáo viên ñược khảo sát với mức ñiểm trung bình là 1,630 
cho nhận ñịnh này. 

Tự ñánh giá về quản lý theo chu trình PDCA trong giảng dạy của giáo viên 
(thang ño Lirket: 1 – Hoàn toàn không ñồng ý cho ñến 5 – Hoàn toàn ñồng ý). 

Bảng 3: Tự ñánh giá nhận thức của mình ñối với chu trình PDCA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CH22–1 46 2.0 5.0 4.391 .1250 

CH22–2 46 2.0 5.0 3.804 .2224 

CH22–3 46 2.0 5.0 4.000 .0750 

CH22–4 46 2.0 5.0 4.130 .1276 

CH22–5 46 2.0 5.0 3.543 .1097 

Valid N (listwise) 46     

Trung bình các câu trả lời là 4,391 cho thấy trên thực tế hầu hết các giáo viên 
ñều tự ñánh giá với số ñiểm khá cao cho việc lập kế hoạch khi bắt ñầu giảng dạy của 
mình. Điều này có thể giúp khẳng ñịnh các giảng viên ñều lập kế hoạch (P) khi bắt 
ñầu giảng dạy. Kế hoạch giảng dạy luôn ñược lập nhưng việc thực hiện nó thì không 
phải tất cả giáo viên ñều làm (D) theo kế hoạch ñã lập, ñiều ñó ñược thể hiện là mức 
ñiểm trung bình tự ñánh giá của các giáo viên chỉ có 3,804 tức là hơn trung bình. 

Kiểm tra (C) xem việc giảng dạy có khớp với kế hoạch mình ñã lập và thống 
nhất tại bộ môn hay không là việc làm ñược rất nhiều giáo viên thực hiện và ñược thể 
hiện thông qua mức ñiểm trung bình là 4,0 cho mức kểm tra của mình. Như vậy, 
công việc kiểm tra ñược khá chú trọng và thực hiện thường xuyên. 

Trung bình tự ñánh giá là 4,13 cho thấy các giáo viên ñược hỏi ñánh giá khá 
cao việc ñiều chỉnh (A) khi thấy thực tế giảng dạy không phù hợp với kế hoạch giảng 
dạy của họ. Có thể khẳng ñịnh khi phát hiện ra kế hoạch giảng dạy và việc giảng dạy 
trên thực tế không phù hợp nhau, các giảng viên luôn nỗ lực ñiều chỉnh cho phù hợp. 
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Trung bình các câu trả lời là 3,54 cho thấy các giảng viên ñánh giá không cao 
về nhận thức của bản thân về chu trình PDCA. Như vậy, trên thực tế họ chưa hiểu và 
áp dụng chu trình này nhiều trong công việc giảng dạy của mình. Đây là một chu 
trình quản lý hiệu quả giúp cho việc thực hiện công việc ñược chuẩn hóa và ñạt hiệu 
quả tốt hơn. Vì vậy các giáo viên nên ñược phổ biến rộng rãi và thực hiện giảng dạy 
các học phần chuyên ngành theo chu trình này. 

9. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong giảng dạy các học phần chuyên ngành nhìn chung giáo viên ñã thực hiện 
kiểm soát tiến ñộ theo chu trình PDCA, ñiều ñó ñược thể hiện thông qua kết quả 
khảo sát của tác giả là 100% ñều có kế hoạch giảng dạy từ ban ñầu, luôn thực hiện 
theo kế hoạch ñã ñược lập chiếm 89,1% và 76,08% có xem lại sự ăn khớp giữa triển 
khai thực hiện với việc lập kế hoạch, tất cả các giáo viên ñều nói có hành ñộng khắc 
phục cho lần sau là cần thiết. Bên cạnh ñó kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra giáo viên 
có thực hiện kiểm soát giảng dạy theo ñúng chu trình PDCA nhưng bản thân một số 
giáo viên không biết là mình ñang thực hiện theo chu trình ñó, bằng chứng thể hiện 
là khâu kiểm tra (C) chỉ có 76,08% giáo viên kiểm tra lại giữa kế hoạch (P) và thực 
hiện (D), 58,69% số giáo viên chưa bao giờ nghe thấy áp dụng giảng dạy theo chu 
trình PDCA. Chỉ có 63,04% và 36,9% số giáo viên ñược hỏi có thể giải thích chu 
trình này với ký hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Từ kết quả thu ñược ở trên tác 
giả ñưa ra một số ñề xuất cụ thể như sau: 

10. ỨNG DỤNG CHU TRÌNH PDCA ĐẦY ĐỦ TRONG QUẢN LÝ GIẢNG DẠY 

Đối với mỗi giáo viên: Khi bắt ñầu giảng một bài giảng hay một học phần 
bản thân mỗi giáo viên phải tự lập tiến ñộ giảng dạy và kế hoạch (P) rõ ràng ñồng 
thời cùng thống nhất với tất cả các giáo viên khác giảng dạy cùng tiến ñộ. Để việc 
lập kế hoạch chuẩn xác, không bị chồng chéo thì lập kế hoạch (P) ban ñầu bên 
trong nó cũng phải có chu trình PDCA con ở bên trong, tức là cũng có kế hoạch 
cho việc lập kế hoạch (tạm gọi là P1), thực hiện việc lập kế hoạch ñó (gọi là D1), 
kiểm tra xem lập kế hoạch có theo dự kiến ban ñầu không (gọi là C1), có hành 
ñộng khắc phục khi thấy việc lập kế hoạch không phù hợp (gọi là A1). Và cứ như 
vậy toàn bộ các phần còn lại của chu trình PDCA lớn thì bản thân bên trong nó 
cũng lại có các chu trình PDCA con (hình 4), thậm chí sẽ còn các chu trình PDCA 
nhỏ hơn nữa. Nếu mỗi một giáo viên áp dụng triệt ñể, thực hiện càng rõ ràng và chi 
tiết từng bước trong chu trình PDCA thì giảng dạy các học phần chuyên ngành sẽ 
ngày càng ñược cải tiến liên tục. 
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Hình 4: Thực hiện ñầy ñủ chu trình PDCA 

Đối với bộ môn: Căn cứ vào khối lượng ñược phân công ngay từ ñầu mỗi một 
học kỳ, bộ môn tiến hành lập kế hoạch dự giờ cho từng giáo viên trong từng lớp, 
khóa. Theo kế hoạch ñó trưởng bộ môn và trợ lý khoa lên lớp dự một tiết giảng của 
mỗi một giáo viên. Nội dung chính của buổi dự giảng ñể ñánh giá tiến ñộ giảng dạy 
(P). Rà soát giảng dạy trên lớp (D) về nội dung bài giảng, phương pháp tiến hành, 
thực hiện nền nếp, quy chế trong giảng dạy. Đặc biệt kiểm soát chặc chẽ (C) sự ăn 
khớp giữa lịch giảng dạy và nội dung giảng dạy. Khi phát hiện ra sự không hợp lý 
cần tìm hiểu nguyên nhân, tổng hợp lại những ý kiến, tiến hành phân tích và ñưa ra 
thảo luận nhóm chuyên môn ñể có biện pháp khắc phục (A). Hành ñộng khắc phục 
cần phải ñược ghi nhận và tiến hành luôn cho bài giảng sau, trưởng bộ môn và nhóm 
chuyên môn sẽ là người trực tiếp giám sát hành ñộng khắc phục này, luôn tuân thủ 
chặt chẽ việc quản lý giảng dạy của từng giáo viên theo ñúng chu trình PDCA. 

11. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

Với thời gian, nguồn lực và kinh nghiệm còn hạn chế tác giả chỉ tập trung 
nghiên cứu vào kiểm soát tiến ñộ giảng dạy (P) theo chu trình PDCA của các giáo 
viên giảng dạy các học phần chuyên ngành. Còn các nội dung khác như thực hiện 
giảng dạy (D), kiểm tra (C) và hành ñộng khắc phục (A) theo chu PDCA thì hầu như 
vẫn còn bỏ ngỏ. Trong tương lai tác giả dự ñịnh sẽ nghiên cứu sâu hơn về chu trình 
này với tất cả các học phần, trong tất cả các khoa, ban của toàn trường ñể áp dụng 
triệt ñể kiểm soát theo chu trình PDCA một cách ñầy ñủ (hình 4). 

Có thế thấy áp dụng chu trình PDCA trong giảng dạy sẽ giúp cho việc quản lý 
rất hiệu quả, giúp cho các giáo viên loại bỏ dần hết các lỗi, tránh lỗi không bị lặp lại 
cho những bài giảng lần sau, từ ñó chất lượng bài giảng của mỗi một giáo viên càng 
ngày càng ñược nâng lên. 
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TÓM TẮT 

Bài viết chỉ ra sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dạy học các môn chuyên 
ngành Tài chính doanh nghiệp tại Khoa Quản lý kinh doanh trong bối cảnh hiện nay. 
Bài viết cũng ñi sâu phân tích những ñiểm mạnh và ñiểm còn hạn chế, nguyên nhân 
của những hạn chế trong công tác dạy học và học tập của giảng viên, sinh viên 
chuyên ngành. Tác giả tập trung vào phân tích kết quả học tập các môn chuyên 
ngành Tài chính doanh nghiệp của sinh viên các khóa 5, 6 và 7 tại Khoa Quản lý 
kinh doanh trường ĐHCNHN. Đồng thời tác giả tiến hành phỏng vấn sâu một số 
giảng viên và sinh viên. Kết quả phân tích ñánh giá cho thấy việc nâng cao chất 
lượng dạy học cần ñến sự phối hợp của nhiều bên: nhà trường, khoa – bộ môn, giảng 
viên và sinh viên. Bài hội thảo cũng phân tích và ñưa ra một số khuyến nghị cho các 
bên liên quan. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển và hội nhập mạnh mẽ với 
nền kinh tế khu vực và trên thế giới, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày 
càng cao. Đây cũng là thách thức ñối với ngành giáo dục, ñào tạo nói chung, với 
Trường ĐHCNHN nói riêng. Tài chính doanh nghiệp là một chuyên ngành mới 
ñược thành lập tại Trường ĐHCNHN, ñây là một chuyên ngành có rất nhiều sinh 
viên ñang theo học. Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên, 
sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt quá trình 
ñào tạo của Khoa và Nhà trường, nhằm ñáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của xã 
hội, tạo dựng uy tín cho nhà trường. Bốn khóa sinh viên ñã tốt nghiệp ra trường 
nhưng chưa có một nghiên cứu nào gần ñây nghiên cứu về chất lượng dạy và học 
các môn chuyên ngành. Xuất phát từ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc 
nâng cao chất lượng giảng dạy ñại học, chúng tôi ñã thực hiện một số phỏng vấn 
sâu các giảng viên, sinh viên chuyên ngành này. Đồng thời cũng tiến phân tích 
ñánh giá kết quả học tập của sinh viên ñể tìm ra những ñiểm mạnh ñiểm yếu trong 
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công tác dạy học. Từ ñó tác giả ñưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất 
lượng dạy học chuyên ngành. 

2. LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC 

Qua nhiều nghiên cứu về dạy học, có sáu thành tố cơ bản của quá trình dạy 
học: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, ñánh giá. Các thành tố 
này tương tác với nhau, tạo thành một chỉnh thể nhằm ñảm bảo chất lượng của quá 
trình giáo dục ñào tạo. Trong ñó, mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương 
pháp là cơ bản nhất, tạo nên “Tam giác sư phạm”. PPDH một mặt phù hợp với mục 
tiêu, nội dung dạy học; mặt khác lại có ảnh hưởng tích cực ñến việc thực hiện nội 
dung và mục tiêu dạy học.  

PPDH ñại học cũng không phải là một ngoại lệ. Để nâng cao chất lượng dạy 
học nói chung và chất lượng ñào tạo ñại học ñối với ngành Tài chính doanh nghiệp 
nói riêng, cần thiết phải ñổi mới cả sáu thành tố nói trên. Theo lý luận dạy học ñại 
học, dạy học các môn chuyên ngành TCNH cũng cần có phương pháp riêng ñặc biệt 
trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển cao. Các giảng viên cần có năng lực 
thực tiễn, năng lực tự học và nghiên cứu, năng lực tham gia các hoạt ñộng chung. 
Các sinh viên cần có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về một ngành nghề cụ thể. Về phương 
pháp tổ chức ñánh giá cũng có những khác biệt. Chúng tôi thấy thực sự cần thực hiện 
một cuộc nghiên cứu về chất lượng dạy học ngành Tài chính doanh nghiệp tại Khoa 
Quản lý kinh doanh. Để ñánh giá ñược việc thực hiện tốt hay không sáu thành tố cơ 
bản trên trong quá trình dạy và học của chuyên ngành chúng ta cần phân tích ñánh 
giá kết quả của việc dạy và học tại ñây. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Nhóm tác giả sử dụng kết hợp phương pháp thống kê mô tả, so sánh và phân 
tích dữ liệu kết quả học tập của sinh viên ñại học khóa 5, khóa 6 và khóa 7 chuyên 
ngành Tài chính doanh nghiệp nhằm ñưa ra ñược những nhận ñịnh khách quan về 
chất lượng giảng dạy và học tập thông qua thông số kết quả học phần. Số liệu ñược 
thu thập trên trang web của Trung tâm Quản lý chất lượng (www.qlcl.edu.vn) với ba 
học phần trong các học kỳ chính (không bao gồm ñiểm tổng kết học phần của học kỳ 
phụ). Đó là học phần Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 2, Phân tích 
Tài chính doanh nghiệp. Số liệu này lấy kết quả học phần của 100% sinh viên hệ ñại 
học các khóa 5, 6, 7 với số lượng là 764 sinh viên. 

Đồng thời nhóm tác giả còn tiến hành một số cuộc phỏng vấn sâu với 5 giảng 
viên giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, phỏng vấn 
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sâu 10 em sinh viên ñang học ñại học khóa 7 năm cuối của chuyên ngành, phỏng vấn 
10 em sinh viên ñại học khóa 6 ñã ra trường. 

4. TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH 

4.1. Đặc ñiểm của chuyên ngành 

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp là một chuyên ngành ñòi hỏi người 
nghiên cứu và ứng dụng phải có nhiều kiến thức nền tảng vững vàng về kinh tế, ñặc 
biệt là kiến thức về tài chính. Cơ sở lý thuyết của môn học chủ yếu ñược tham khảo 
từ các tài liệu nước ngoài ñem về Việt Nam vì Việt Nam mới chuyển sang nền kinh 
tế thị trường chưa lâu, nền tảng lý thuyết tài chính doanh nghiệp chưa ñổi mới. Các 
doanh nghiệp của Việt Nam trên thực tế cũng ñang áp dụng những phương pháp 
quản lý tài chính ñã ñược thực hiện ở các nước có nền kinh tế ñã và ñang phát triển. 
Khó khăn lớn nhất của các trường ñại học kinh tế và các doanh nghiệp trong nước là 
môi trường kinh tế và pháp luật trong nước có nhiều nét riêng. Vì thế việc nghiên 
cứu, giảng dạy cũng như áp dụng quản trị tài chính tại doanh nghiệp trên thực tế gặp 
nhiều trở ngại.  

Các môn học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Trường ĐHCNHN 
ñược xây dựng gồm ba học phần: Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 
2 và Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Ba học phần ñược giảng dạy trong 3 học kỳ 
liên tiếp (bắt ñầu từ học kỳ V) nên có tính kết nối rất cao. Các giảng viên của chuyên 
ngành ñều có trình ñộ thạc sỹ, có giảng viên học tập từ nước ngoài về tham gia biên 
soạn tài liệu và giảng dạy trực tiếp. Các giảng viên cũng ñều có thời gian giảng dạy 
từ 5 năm trở lên nên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tế về lĩnh 
vực tài chính. Sinh viên của chuyên ngành này ngoài niềm ñam mê còn có ý thức cao 
trong việc nghiên cứu học tập môn chuyên ngành. 

4.2. Tình hình nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn chuyên ngành 

4.2.1. Kết quả học tập các học phần chuyên ngành 

Để thấy ñược thực trạng về chất lượng giảng dạy và học tập các học phần 
chuyên ngành, nhóm tác giả tiến hành tập hợp số liệu ñiểm kết thúc học phần của 
học phần Tài chính doanh nghiệp 1 (TCDN1), Tài chính doanh nghiệp 2 (TCDN2) 
và Phân tích Tài chính doanh nghiệp (PTTCDN) theo khóa và theo thang ñiểm chữ 
từ A ñến F. Sau ñó sử dụng biểu ñồ ñể thấy rõ tương quan về kết quả ñiểm giữa các 
năm. Số liệu này là kết quả học tập của 100% sinh viên của hệ ñại học tài chính 
doanh nghiệp các khóa 5, 6, 7. Nhờ vậy tác giả ñưa ra một số nhận ñịnh cơ bản sau: 
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Bảng 1. Tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN1 theo thang ñiểm chữ của khóa 5,

Khóa 
Số lượng 
sinh viên

Khóa 7 122 

Khóa 6 247 

Khóa 5 395 

Căn cứ vào số liệu ở 
có tỷ lệ ñiểm A khá cao, tr
45%. Điều này chứng tỏ sinh vi
qua trình học. Đặc biệt tỷ lệ ñiểm A của khóa 7 cao h
cả giảng viên và sinh viên ñ
học tập. Hơn nữa, lớp Chất l
Tuy nhiên, tỷ lệ ñiểm D v
khóa. Chúng tôi nhận ñịnh rằng ñiều n
Lào cùng học với sinh vi
viên Việt Nam do hạn chế về ngôn ngữ. 

Hình 1. Biểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN1 của khóa 5,

Với học phần T
chênh lệch rất lớn giữa các khóa. Tỷ lệ ñiểm A, B của khóa 7 giảm thấp so với hai 
khóa trước trong khi tỷ lệ ñiểm C, D v
thực trạng này?  

ỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN1 theo thang ñiểm chữ của khóa 5,

ng 
sinh viên 

Tỷ lệ ñiểm tổng kết (%) 

A B C D

20,49 47,54 22,13 5,74

14,98 48,58 33,20 2,84

19,75 59,75 19,49 1,01

Nguồn: Tổng hợp theo số liệu trên www.qlcl.edu.vn

ố liệu ở bảng 1 chúng ta thấy: Học phần Tài chính doanh nghi
ỷ lệ ñiểm A khá cao, trên 14% trong cả 3 năm, tỷ lệ ñạt ñiểm B cũng cao tr

ứng tỏ sinh viên chuyên ngành rất quan tâm và nghiêm túc trong 
ọc. Đặc biệt tỷ lệ ñiểm A của khóa 7 cao hơn hẳn hai khóa tr
ên và sinh viên ñã có phương pháp tốt hơn trong quá tr

ữa, lớp Chất lượng cao ñầu tiên thuộc khóa 7 cũng có kết quả tốt h
ỷ lệ ñiểm D và F có xu hướng tăng dần, khóa 7 có mức cao nhất trong 3 

ận ñịnh rằng ñiều này là phù hợp thực tế vì khóa 7 có 22 sinh viên 
ọc với sinh viên Việt Nam. Các sinh viên Lào có kết quả thấp h

ệt Nam do hạn chế về ngôn ngữ.  

ểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN1 của khóa 5,

                Nguồn: Tổng hợp theo số liệu trên www.qlcl.edu.vn

ọc phần Tài chính doanh nghiệp 2, từ bảng 2 và hình 2 cho th
ệch rất lớn giữa các khóa. Tỷ lệ ñiểm A, B của khóa 7 giảm thấp so với hai 
ớc trong khi tỷ lệ ñiểm C, D và F lại tăng lên. Vậy ñâu là nguyên nhân c

ỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN1 theo thang ñiểm chữ của khóa 5, 6, 7 

D F 

5,74 4,10 

2,84 0,40 

1,01 0,00 

u trên www.qlcl.edu.vn. 

ài chính doanh nghiệp 1 
ả 3 năm, tỷ lệ ñạt ñiểm B cũng cao trên 

à nghiêm túc trong 
ẳn hai khóa trước, thể hiện 

ơn trong quá trình giảng dạy và 
ộc khóa 7 cũng có kết quả tốt hơn. 

ớng tăng dần, khóa 7 có mức cao nhất trong 3 
ì khóa 7 có 22 sinh viên 

ết quả thấp hơn sinh 

 

ểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN1 của khóa 5, 6, 7 

ên www.qlcl.edu.vn. 

ình 2 cho thấy có sự 
ệch rất lớn giữa các khóa. Tỷ lệ ñiểm A, B của khóa 7 giảm thấp so với hai 

ñâu là nguyên nhân của 



 

Bảng 2. Tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN2 theo thang ñiểm chữ của khóa 5,

Khóa 
Số lượng 
sinh viên

Khóa 7 114 

Khóa 6 225 

Khóa 5 382 

Hình 2. Biểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN2 của khóa 5,

Với ñặc thù của môn học th
nhiều kiến thức chuyên sâu, các quy
ñịnh tài trợ, quyết ñịnh ñầu t
các nội dung: Cơ cấu vốn, chi p
làm tốt các bài tập tính toán phức tạp với các công thức tính khó v
trung vào ñiều này mà quên ñi môi trư
tình huống giả ñịnh trong t
tế hay sự xuất hiện các ñối thủ cạnh tranh lại khiến sinh vi
quyết vấn ñề. 

Lý do thứ hai có thể nói ñến ở ñây l
viên Lào chiếm gần 1/3 tổng số sinh vi
tiến trình học của các bạn sinh vi
cận những kiến thức chuy
này. Đây cũng là một thực trạng ñ
pháp giảng dạy linh hoạt v

Hơn nữa, việc bố trí thời khóa biểu cũng có phần ảnh h
tập của sinh viên. Tài chính doanh nghi

ỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN2 theo thang ñiểm chữ của khóa 5,

ng 
sinh viên 

Tỷ lệ ñiểm tổng kết (%) 

A B C 

2,63 24,56 45,61 20,18

24,44 43,11 22,67 5,33

14,66 34,82 40,05 9,42

Nguồn: Tổng hợp theo số liệu trên www.qlcl.edu.vn

ểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN2 của khóa 5,

 Nguồn: Tổng hợp theo số liệu trên www.qlcl.edu.vn

ủa môn học thì học phần Tài chính doanh nghiệp 2 h
ên sâu, các quyết ñịnh chính của doanh nghiệp bao gồm quyết 

ợ, quyết ñịnh ñầu tư và quyết ñịnh phân chia lợi nhuận ñư
ấu vốn, chi phí sử dụng vốn, ñầu tư dài hạn,… Sinh viên có th

ập tính toán phức tạp với các công thức tính khó v
ày mà quên ñi môi trường sống hiện tại của doanh nghiệp, khi có các 

ống giả ñịnh trong tương lai như sự thay ñổi chính sách vĩ mô trong nền kinh 
ế hay sự xuất hiện các ñối thủ cạnh tranh lại khiến sinh viên gặp lúng túng khi giải 

ứ hai có thể nói ñến ở ñây là do ñặc thù sinh viên. Với một số l
ếm gần 1/3 tổng số sinh viên trong lớp sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ ñến 

ọc của các bạn sinh viên Việt Nam. Hạn chế về ngôn ngữ trong khi phải tiếp
ận những kiến thức chuyên sâu sẽ gây khó khăn không nhỏ cho ñối t

ột thực trạng ñòi hỏi các giảng viên giảng dạy cần có ph
ảng dạy linh hoạt và phù hợp với từng ñối tượng sinh viên, từng lớp học.

ữa, việc bố trí thời khóa biểu cũng có phần ảnh hưởng ñến kết quả học 
ên. Tài chính doanh nghiệp 1 và Tài chính doanh nghi
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ỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN2 theo thang ñiểm chữ của khóa 5, 6, 7 

D F 

20,18 7,02 

5,33 4,45 

9,42 1,05 

u trên www.qlcl.edu.vn. 

 

ểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần TCDN2 của khóa 5, 6, 7 

u trên www.qlcl.edu.vn. 

ệp 2 hàm chứa rất 
ết ñịnh chính của doanh nghiệp bao gồm quyết 

ược thể hiện trong 
… Sinh viên có thể 

ập tính toán phức tạp với các công thức tính khó và thường quá tập 
ờng sống hiện tại của doanh nghiệp, khi có các 

ĩ mô trong nền kinh 
ặp lúng túng khi giải 

ới một số lượng sinh 
ởng không nhỏ ñến 

ệt Nam. Hạn chế về ngôn ngữ trong khi phải tiếp 
ẽ gây khó khăn không nhỏ cho ñối tượng sinh viên 

ảng dạy cần có phương 
ừng lớp học. 

ởng ñến kết quả học 
à Tài chính doanh nghiệp 2 ñều có 4 tín 
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chỉ, trong khi Tài chính doanh nghi
Tài chính doanh nghi
(Khóa 7) và 2 buổi/tuần (Khóa 6 v
chuyên sâu, cần nhiều thời gian ñể t
biểu như trên ñã tạo ra áp lực v
sinh viên Lào.  

Với học phần Phân tích tài chính doanh nghi
thấy: Kết quả của khóa 5, khóa 6 v
khá cao với trên 12%, ñi
khắp 5 nhóm, phản ánh khả năng phân loại ñ
Tuy vậy khóa 6 tỷ lệ ñiểm A v
khóa 7 cao hơn khóa 5 và 6 v

Bảng 3. Tỷ lệ ñiểm tổng kết học phầ

Khóa 
Số lượng 
sinh viên

Khóa 7 107 

Khóa 6 235 

Khóa 5 391 

Hình 3. Biểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần PTTCDN của khóa 5,

Nhìn chung kết quả học phần cũng phản ánh ñ
giảng dạy và học tập các học phần chuy
biến ñộng nói trên, nhóm tác gi
tiếp giảng dạy và các em sinh viên các khóa h

ài chính doanh nghiệp 1 ñược học trong 15 tuần với 4 tiết/1 tuần th
Tài chính doanh nghiệp 2 lại chỉ ñược sắp xếp trong 11 tuần với 6 tiết/buổi/tuần 

ổi/tuần (Khóa 6 và Khóa 5). Do phải tiếp nhận những kiến t
ần nhiều thời gian ñể tư duy và tìm hiểu thực tế thì việc bố trí thời khóa 

ạo ra áp lực và khó khăn cho cả giảng viên và sinh viên, ñ

Phân tích tài chính doanh nghiệp, nhìn vào bảng 
ấy: Kết quả của khóa 5, khóa 6 và khóa 7 có nhiều ñiểm tương ñồng. Tỷ lệ ñiểm A 

ên 12%, ñiểm B là phổ biến trên 45%. Tỷ lệ các loại ñiểm phân bổ 
ắp 5 nhóm, phản ánh khả năng phân loại ñược sinh viên trong quá trình 

ậy khóa 6 tỷ lệ ñiểm A và B có dấu hiệu giảm so với năm tr
khóa 7 cao hơn khóa 5 và 6 vì không có ñiểm D và ñiểm F. 

ỷ lệ ñiểm tổng kết học phần Phân tích tài chính doanh nghi
thang ñiểm chữ của khóa 5, 6, 7 

ng 
sinh viên 

Tỷ lệ ñiểm tổng kết (%) 

A B C D

13,1 54,2 32,7 0

12,34 45,96 34,89 5,11

14,32 60,10 23,27 1,79

Nguồn: Tổng hợp theo số liệu trên 

 

ểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần PTTCDN của khóa 5,

             Nguồn: Tổng hợp theo số liệu trên www.qlcl.edu.vn

ết quả học phần cũng phản ánh ñược một phần thực tế t
ọc tập các học phần chuyên ngành. Tuy vậy ñể lý giải ñ
ên, nhóm tác giả ñã tiến hành phỏng vấn sâu một số giảng vi
à các em sinh viên các khóa học gần ñây. 

ợc học trong 15 tuần với 4 tiết/1 tuần thì 
ợc sắp xếp trong 11 tuần với 6 tiết/buổi/tuần 

ải tiếp nhận những kiến thức 
ệc bố trí thời khóa 

ên và sinh viên, ñặc biệt là 

ảng 3 và hình 3 cho 
ồng. Tỷ lệ ñiểm A 

ỷ lệ các loại ñiểm phân bổ 
ên trong quá trình ñánh giá. 

ấu hiệu giảm so với năm trước. Điểm của 

n Phân tích tài chính doanh nghiệp theo  

D F 

0 0 

5,11 1,70 

1,79 0,52 

u trên www.qlcl.edu.vn. 

ểu ñồ so sánh tỷ lệ ñiểm tổng kết học phần PTTCDN của khóa 5, 6, 7 

u trên www.qlcl.edu.vn. 

ợc một phần thực tế tình hình 
ậy ñể lý giải ñược những 

ỏng vấn sâu một số giảng viên trực 
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4.2.2. Kết quả phỏng vấn 

Quá quá trình phỏng vấn, nhóm tác giả nhận thấy công tác giảng dạy của giảng 
viên và học tập của sinh viên chuyên ngành có một số ñiểm ñạt ñược như sau: 

Một là, ña số các sinh viên thấy hài lòng với chương trình, nội dung của các 
học phần chuyên ngành. Đặc biệt các học phần ñã có giáo trình, ñề cương bài giảng, 
sách bài tập và tài liệu thực hành với nội dung phong phú có chất lượng. Các giảng 
viên cũng hài lòng với việc có ñầy ñủ tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình giảng dạy. 

Hai là, các sinh viên rất hài lòng với sự vững vàng về kiến thức của các giảng 
viên. Các giảng viên cũng ñược ñánh giá là rất nhiệt tình, tận tâm với công việc. Mọi 
thắc mắc của sinh viên luôn ñược các thầy cô trả lời kịp thời, thỏa ñáng. 

Ba là, phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và học tập ñã 
có nhiều ñổi mới qua từng học phần. Đây là ñiểm tạo ấn tượng sâu cho tất cả các 
sinh viên. Đặc biệt các giảng viên của cả ba học phần ñề ñã tạo ñược hứng thú cho 
các sinh viên trong quá trình học. Việc xây dựng các tình huống thực tế ñể gắn với 
vấn ñề lý thuyết ñã ñược các giảng viên tìm tòi và triển khai. Điều này giúp sinh viên 
dễ dàng hơn trong quá trình học tập của mình. Việc giảng viên chia lớp học thành 
các nhóm, giao nhiệm vụ nghiên cứu những vấn ñề liên quan ñến môn học cho các 
nhóm, sau ñó thảo luận trước lớp cũng là một phương pháp ñược sinh viên yêu thích. 
Phương pháp này giúp sinh viên tích cực hơn trong quá trình tự học tại nhà, ñào sâu 
nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành. 

Bốn là, phương pháp ñánh giá kiểm tra của các giảng viên là công bằng, phản 
ánh ñúng khả năng, trình ñộ của các sinh viên. Đây là ñiểm quan trọng ñể các sinh 
viên thi ñua, phấn ñấu trong quá trình học tập. Kỳ thi hết học phần với kết quả ñiểm 
phản ánh ñúng khả năng của sinh viên. Nhiều sinh viên hài lòng với cách kiểm tra 
ñánh giá hiện thời tại Trung tâm quản lý chất lượng. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy có một số ý kiến quan trọng từ phía các 
giảng viên chuyên ngành và các sinh viên cần phải ñược lưu ý khi muốn nâng cao 
chất lượng giảng dạy và học tập chuyên ngành này.  

Thứ nhất, như ñã trình bày ở phần trên, việc bố trí giảng dạy học phần Tài 
chính doanh nghiệp 2 với nội dung 5 chương, trong 11 tuần, mỗi tuần 6 tiết ñã tạo 
nên áp lực không nhỏ cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành. Học phần có những 
vấn ñề có tính chuyên môn sâu như mua bán, sát nhập doanh nghiệp, ñầu tư dài 
hạn… cần giảng viên và sinh viên cùng làm việc rất nỗ lực ñể giải quyết các vấn ñề 
lý thuyết. Thời gian ñể tìm hiểu các tình huống thực tế rất hạn chế. 
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Thứ hai, một số sinh viên chưa hài lòng với một số bài giảng chưa có ñiểm 
nhấn, kiến thức dàn trải, chưa khai thác ñược tính ưu việt của PPDH tích cực. Ví dụ: 
học phần Tài chính doanh nghiệp 1, chương nguồn vốn. Sinh viên bày tỏ mong 
muốn thoát ly lý thuyết ñể tiếp cận với nội dung học thông qua phân tích, ñánh giá 
nguồn vốn của các doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thực tế. 

Thứ ba, sinh viên chưa có cơ hội ñổi mới phương pháp học tích cực và nhiều 
chiều. Sinh viên mong muốn có những chương trình tổ chức tìm hiểu kiến thức 
chuyên sâu có quy mô lớn giữa các lớp, giữa các sinh viên. Đây sẽ là ñộng lực thúc 
ñẩy sinh viên thi ñua trong học tập nghiên cứu. Đặc biệt nhóm sinh viên Lào sẽ có cơ 
hội giao lưu, học hỏi từ các sinh viên Việt Nam và thầy cô nhiều hơn. 

Thứ tư, cả giảng viên và sinh viên ñều cho rằng thư viện nhà trường còn hạn 
chế về tài liệu chuyên ngành cũng như những cơ sở dữ liệu ñiện tử ñể phục vụ cho 
nhu cầu tra cứu, học tập của sinh viên. Môn học cũng cần có những nội dung thực 
hành chuyên biệt như hướng dẫn cách khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu hoặc 
internet ñể sinh viên và giáo viên nghiên cứu ñưa ra những quyết ñịnh tài chính giả 
ñịnh, nâng cao tính thực tế của môn học. 

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

Trên cơ sở phân tích tình hình giảng dạy và học tập các học phần chuyên 
ngành – chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp như trên, chúng tôi ñưa ra một số 
khuyến nghị như sau: 

 Thứ nhất, chúng tôi mong muốn Bộ môn cần tổ chức các buổi sinh hoạt 
chuyên môn với nội dung chuyên sâu hơn ñể các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm và 
kỹ năng giảng dạy các học phần nhiều hơn. Điều này giúp các giảng viên học hỏi lẫn 
nhau, thống nhất phương pháp giảng dạy cho hiệu quả. Cần xây dựng một hệ thống 
các tình huống thực tế có tính thống nhất ñể các giảng viên ñưa ra cho sinh viên 
nghiên cứu và cùng giảng viên giải quyết. Phương pháp giảng dạy thực tế gắn liền 
với các câu chuyện kinh doanh cũng cần ñược ñưa ra bàn bạc và xây dựng. 

Thứ hai, cần có giải pháp hiệu quả hơn ñể thúc ñẩy sinh viên tích cực, chủ 
ñộng học tập, nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành như tổ chức các cuộc thi dưới hình 
thức gameshow. Đội nhóm nào giành giải cao ngoài phần thưởng có thể ghi nhận 
như kết quả sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc thay cho kết quả học tập học phần. 
Đây là một phương pháp giảng dạy hiệu quả vì sinh viên sẽ tích cực làm việc nhóm, 
trao ñổi học hỏi lẫn nhau và học từ phía thầy cô hướng dẫn. Để làm ñược ñiều này 
cần có sự quan tâm cả về chủ trương, cả về vật chất của nhà trường, Khoa Ban liên 
quan, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. 
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Thứ ba, ñể thúc ñẩy sinh viên học tập, hình thức kiểm tra ñánh giá kết quả 
cũng nên ñược xem xét kỹ lưỡng. Thi vấn ñáp là một phương pháp ñánh giá khách 
quan. Phương pháp này cũng giúp sinh viên có thêm nhiều kỹ năng tốt sau khi ra 
trường như kỹ năng trả lời trong các vòng phỏng vấn xin việc… Tài chính doanh 
nghiệp là môn chuyên ngành, sinh viên phải thể hiện ñược sự chắc chắn về kiến thức 
tư duy nghề nghiệp. Giảng viên cũng sẽ có sự theo dõi ñánh giá chính xác nhóm sinh 
viên Lào, từ ñó có ñịnh hướng phương pháp giúp ñỡ sinh viên Lào trong quá trình 
học tập.  

Thứ tư, thư viện nhà trường cần có thêm các tài liệu chuyên ngành tài chính 
kinh doanh cả trong và ngoài nước phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập của 
giảng viên, sinh viên. Đặc biệt, một số giảng viên mong muốn nhà trường có thêm cơ 
sở dữ liệu ñiện tử tập hợp dữ liệu kinh tế trong và ngoài nước phục vụ nhu cầu tra 
cứu. Các giảng viên sẽ lồng ghép vào môn học những hướng dẫn khai thác dữ liệu 
giúp sinh viên tra cứu, thực hành phân tích. Giảng viên có thêm hướng dẫn thực hành 
trong và ngoài giờ dạy. Từ ñó sinh viên có thêm nhiều kỹ năng và tri thức, ñáp ứng 
ñược yêu cầu của công việc khi ra trường. 

Trên ñây là một số khuyến nghị của tác giả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng 
ñào tạo môn học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Để nâng cao ñược chất 
lượng giảng dạy và học tập thì nhà trường và khoa cũng cần có sự hỗ trợ nhiều hơn 
nữa cho ñội ngũ giảng viên. Những khóa học ngắn hạn về thực tế tại các doanh 
nghiệp cũng là nhu cầu thiết thực của các giảng viên hiện nay. Ngoài ra chế ñộ ñãi 
ngộ dành cho giảng viên chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập cũng 
cần ñược lưu ý. Khi các bên liên quan thực hiện ñược ñồng bộ các khuyến nghị trên 
thì chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập cũng ñược nâng cao. Uy tín ñào tạo 
ngành Tài chính doanh nghiệp của trường ĐHCNHN vì thế mà sẽ ñược củng cố.  

Phản biện khoa học: ThS. Nguyễn Minh Phương – TS. Thân Thanh Sơn 

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 
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THỰC TRẠNG V" MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP 
ĐỐI VỚI DU HỌC SINH L"O TẠI KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH  

 

ThS. Nguyễn Phương Anh – ThS. Bùi Thị Thu Loan  

Khoa Quản lý Kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

TÓM TẮT 

Số lượng du học sinh Lào không ngừng gia tăng trong những năm gần ñây và 
tập trung chủ yếu tại chuyên ngành TCNH và QTKD tại Khoa Quản lý kinh doanh 
tại trường ĐHCNHN ñã tạo thêm một dấu ấn riêng cho Khoa. Tuy nhiên, kết quả 
học tập của ñại bộ phận nhóm sinh viên này cho thấy tồn tại một số hạn chế và rào 
cản trong cả hoạt ñộng dạy và học ñối với ñối tượng sinh viên này. Do ñó, nhóm 
nghiên cứu hy vọng những kết quả ñưa ra hướng ñến việc xây dựng kỹ năng học 
tập hiệu quả ñối với các sinh viên Lào trên cơ sở phân tích thực trạng khả năng tiếp 
nhận tri thức trong các ñiều kiện học tập ñiển hình tại trường ĐHCNHN. Kết quả 
cho thấy ngôn ngữ và khả năng tương tác trong các hoạt ñộng học tập với giảng 
viên và sinh viên Việt Nam là rào cản lớn nhất ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu 
kiến thức, sau ñó là tác ñộng của các yếu tố về cách thức tổ chức lớp học, khả năng 
tự học, phương pháp giảng dạy và ý thức của sinh viên.  

1. GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Hiện nay ñã có rất nhiều nghiên cứu khoa học tập trung vào khái niệm, hiệu 
quả học tập cũng như ñưa ra các phương pháp ñánh giá, ño lường mức ñộ thành 
công của quá trình học tập và năng lực học tập của sinh viên trên cơ sở thống nhất 
trên hai khía cạnh về thước ño hiệu quả học tập bao gồm khả năng nhận thức và kỹ 
năng lập kế hoạch cũng như giám sát và kiểm soát các hoạt ñộng học tập của mình 
(Simon, 1993 dẫn từ Lê Giang Nam, 2012). Trên cơ sở ñó các mức cao hơn trong 
ñánh giá hiệu quả học tập không chỉ dừng lại ở những tiến bộ trong năng lực học 
tập ñối với việc ñọc, hiểu các kiến thức mà còn là những tiến bộ trong các kỹ năng 
(Lê Giang Nam, 2012) là sự tổng hợp của những khả năng giải quyết các khó khăn 
thông qua các trải nghiệm trong học tập. Và vì quá trình học tập là một hoạt ñộng 
không tách rời với hoạt ñộng giảng dạy trong một bối cảnh tổ chức nhất ñịnh. Do 
ñó, quan ñiểm về hiệu quả học tập cần ñược ñánh giá trên cơ sở xem xét trong mối 
quan hệ với các yếu tố về tổ chức, quy trình, mục tiêu, phương pháp giảng dạy và 
môi trường mà người học tham gia là những cân nhắc cần thiết. Trên cơ sở những 
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luận giải trên, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu ñánh giá hiệu quả học tập của ñối 
tượng du học sinh Lào nhằm ñưa ra những bằng chứng xác thực về những hạn chế 
còn tồn tại ñối với việc học tập của nhóm ñối tượng này. Trên cơ sở ñó ñề xuất một 
số giải pháp xây dựng kỹ năng học tập hiệu quả giúp sinh viên có thể ñạt kết quả 
học tập tốt hơn trong thời gian tới. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp ñịnh tính thực hiện phỏng vấn sâu theo nội 
dung lưới phỏng vấn chi tiết ñối với 11 sinh viên Lào theo phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện, ñảm bảo phân bố phổ quát về các yếu tố giới tính, ngành học và khóa 
học, hiện ñang theo học chuyên ngành TCNH và QTKD tại trường ĐHCNHN. 
Đồng thời ñể ñảm bảo tính ña chiều trong nghiên cứu, nhóm nghiên cứu còn thực 
hiện phỏng vấn sâu với 03 sinh viên Việt Nam học tại lớp có sự tham gia của sinh 
viên Lào và tổng hợp ý kiến của 05 giáo viên ñã tham gia giảng dạy với nhóm sinh 
viên này ở các môn học mình phụ trách nhằm hỗ trợ thêm về mặt thông tin cho kết 
quả nghiên cứu. Nội dung chi tiết phỏng vấn ñược nhóm nghiên cứu thực hiện 
bằng phỏng vấn và chiết xuất, mã hóa và tổng hợp dữ liệu theo cây chủ ñề theo 
từng nhóm vấn ñề, kết quả ñược trình bày ở phần dưới ñây. 

2. THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HỌC TẬP, KHẢ NĂNG TIẾP THU TRI THỨC 

VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA NHÓM 

DU HỌC SINH LÀO 

Dữ liệu kết quả học tập của sinh viên Lào ñược trích xuất từ cơ sở dữ liệu 
trên hệ thống quản lý chất lượng phân quyền về Khoa Quản lý kinh doanh của 
trường ĐHCNHN cho thấy, mặc dù ñã có cải thiện trong ñiểm số giữa các kỳ 
nhưng những tiến bộ là không rõ rệt, ñại ña số sinh viên chỉ ñạt mức bình thường 
(tương ñương xếp lực học trung bình) với số ñiểm tích lũy dưới 2,5 chiếm 53,73% 
và số lượng sinh viên xếp lực học ở mức yếu chiếm tỷ lệ 13,43%. Đáng chú ý nếu 
tách riêng lớp ĐHTCNH5K6 trong dữ liệu1 nhằm tránh thiên lệch trong ñánh giá 
thì tỷ lệ sinh viên Lào ñạt kết quả yếu lên tới 46,91%. 

Xét tổng thể, số lượng sinh viên Lào ñạt kết quả học yếu và trung bình chiếm 
lần lượt 84,21% và 20,59% trên tổng số sinh viên xếp lực học yếu toàn khóa 7 và 
khóa 8 tại khoa Quản lý kinh doanh cho thấy cần có những cách thức phù hợp hơn 
trong hoạt ñộng dạy và học cho ñối tượng sinh viên này nhằm nâng cao chất lượng 
ñào tạo. 

                                                           
1  Lớp ĐHTCNH5K6  ñược tổ chức học riêng các sinh viên Lào, kết quả học tập có nhiều sai khác 

(cao hơn) so với nhóm học chung. 
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Bảng 1: Kết quả học tập của du học sinh Lào 

Kết quả  
học tập 

ĐHTCNH5K6 Đại học Khóa 7 Đại học Khóa 8 Tổng số 

SL % SL % SL %  

Dưới 2,0 6 10,53 10 41,67 28 52,83 32,84% 

Từ 2,0 – 2,5 34 59,65 14 58,33 24 45,28 53,73% 

Từ 2,5 – 3,0 17 29,82 – – 1 1,89 13,43% 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu tổng hợp của nhóm tác giả. 

Dựa trên dữ liệu thu thập từ mẫu nghiên cứu cho thấy những tồn tại chủ yếu 
từ phía người học với khó khăn từ rào cản ngôn ngữ, ñặc biệt là ngôn ngữ học thuật 
chuyên ngành. Người học có thể thành thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, ñọc và viết, 
nhưng do tính ñặc thù của ngôn ngữ tiếng Việt dẫn tới các du học sinh Lào có thể 
nghe và ñọc tốt nhưng lại không thể hiểu nội hàm các nội dung giảng dạy hay các 
khái niệm trình bày trong các giáo trình sử dụng. Do ñó, hiệu quả tương tác giữa 
học viên và giảng viên trên lớp rất thấp, phần lớn người học chỉ có thể tiếp thu tối 
ña 25 – 30% nội dung bài giảng lý thuyết, chỉ một số môn có bài tập tính toán và 
có ñược sự hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ của giảng viên mới có thể giúp sinh viên hiểu 
bài hơn (50%). Thực tế này cũng nhận ñược ý kiến ñồng thuận từ phía các giảng 
viên tham gia giảng dạy và các sinh viên Việt Nam học cùng. 

Thực hiện phân tích quá trình học tập của nhóm sinh viên Lào, nhóm nghiên 
cứu nhận thấy mặc dù các sinh viên Lào rất tích cực tham gia ñầy ñủ các bài giảng 
trên lớp nhưng sự tiến bộ trong các kỹ năng học tập ñể hỗ trợ cho khả năng tiếp thu 
các kiến thức căn bản còn khá thấp thể hiện ở tính thiếu tính chủ ñộng trong học 
tập và khả năng tự học. Rất ít các sinh viên trao ñổi các nội dung kiến thức chưa rõ 
với các bạn cũng như giáo viên do tâm lý e ngại, trong khi kết quả nghiên cứu xác 
nhận rằng trong trường hợp nhờ bạn bè giảng lại nội dung chưa hiểu thì mức ñộ 
hiểu bài có thể gia tăng thêm khoảng 20% . Hiệu quả làm việc nhóm cùng sinh 
viên Việt Nam cũng không ñem lại nhiều kết quả như mong muốn bởi việc tổ chức 
nhóm còn hạn chế nên nhiệm vụ thực hiện của sinh viên Lào (nếu có), cũng phần 
lớn mới chỉ dừng lại ở việc tham gia một số nội dung khá ñơn giản như hệ thống lại 
các khái niệm và thực hiện ñối việc thuyết trình (mặc dù không hiểu nhiều về nội 
dung) ñể có những thuận lợi hơn về ñiểm số cho nhóm. Dẫu vậy, hoạt ñộng này 
cũng giúp các sinh viên tương tác tốt hơn ñối với kỹ năng nói và làm việc nhóm, 
ñặc biệt giúp các sinh viên Lào có cơ hội làm việc nhóm cùng các sinh viên Việt 
Nam. Tuy nhiên, một vấn ñề ñáng chú ý về mặt kỹ năng học tập ảnh hưởng không 
nhỏ ñến hiệu quả học tập của các du học sinh Lào ñó là phần lớn các sinh viên 
không có kế hoạch học tập hiệu quả, thể hiện ở thời lượng dành cho việc tự học là 
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rất ít, chỉ 1/11 ñối tượng tham gia phỏng vấn có xác nhận chuẩn bị trước các nội 
dung trước khi lên lớp, phần lớn các sinh viên trong nhóm nghiên cứu chỉ học bài 
trong thời gian ôn thi hoặc giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể yêu cầu về nhà làm. Lý 
do các sinh viên biện luận cho vấn ñề này khá cực ñoan khi cho rằng “Không dành 
thời gian tự học do không hiểu bài ở trên lớp” hay do “giảng viên không giao bài 
cụ thể” trong khi quỹ thời gian cho việc tự học là khá lớn bởi kết quả các phỏng 
vấn (91%) ñều ñồng tình rằng thời lượng các môn học ñăng ký trong các kỳ là phù 
hợp, không quá sức, và phần lớn các sinh viên cũng không tham gia các hoạt ñộng 
ngoại khóa. 

Bảng 2: Tổng hợp tình hình học tập của du học sinh Lào 

Chỉ tiêu ñánh giá Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1. Mức ñộ hiểu bài trên lớp   

Dưới 30% nội dung bài giảng trên lớp 45,46%  

Từ 30% – 50% nội dung bài giảng trên lớp 27,27%  

Trên 50% – 70% nội dung bài giảng trên lớp 27,27% Trường hợp với môn có bài tập 
tính toán ñược hướng dẫn 

Trên 70% 0%  

2. Mức ñộ tham gia hoạt ñộng học trên lớp   

Tham gia xây dựng bài trên lớp 18,2% Nếu giáo viên khuyến khích cộng ñiểm 

Tham gia thường xuyên hoạt ñộng thảo luận nhóm 27,27% Sinh viên lớp ĐHTCNH5K6  

3. Mức ñộ tự học, ôn bài của sinh viên   

Chủ ñộng ôn tập lại các kiến thức cũ 27,27% Mức ñộ cũng không thường xuyên 

Đọc và chuẩn bị trước bài học 9,1%  

Chỉ làm bài tập nếu ñược giao và không ôn 
tập hoặc chuẩn bị bài 

36,36%  

Chỉ học trước khi thi 36,36%  

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu tổng hợp của nhóm tác giả. 
 

Như vậy, có thể thấy trong phạm vi nghiên cứu này, hai khía cạnh chính về 
hiệu quả học tập của nhóm du học sinh Lào cho thấy mức ñộ thấp cả về mức ñộ 
hiểu, tiếp nhận tri thức và kỹ năng kiểm soát các hoạt ñộng học tập của mình. Để 
có góc nhìn ña chiều hơn, nghiên cứu cũng xem xét một số các tranh luận về các 
yếu tố ảnh hưởng ñến vấn ñề này liên quan ñến môi trường học tập, phương pháp 
giảng dạy, việc thực hiện nội quy, quy chế và tổ chức lớp học dựa trên dữ liệu 
phỏng vấn như sau: 
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* Các yếu tố ñược nhận diện từ phía sinh viên Lào 

Hệ thống cơ sở vật chất giảng ñường nhìn chung ñược các sinh viên ñánh giá 

tốt, hiện ñại. Các bộ phận chuyên trách cũng ñã hướng dẫn, giúp ñỡ nhóm sinh 

viên hiểu và nắm rõ các nội quy, quy chế học tập, tuy nhiên do những rào cản về 

ngôn ngữ, phần lớn các sinh viên chỉ hiểu ñầy ñủ các nội dung (bao gồm ñăng ký 

tín chỉ, ñăng ký học cải thiện ñiểm) vào năm thứ 3. Các giáo viên thực hiện nghiêm 

túc nội quy, quy chế và thời gian giảng dạy. Việc sử dụng kết hợp slide trong giảng 

dạy với các hình ảnh sinh ñộng, trực quan giúp sinh viên hiểu bài hơn. Tuy nhiên, ý 

kiến từ các sinh viên Lào cũng cho biết, so với cách giảng tại các trường bên Lào, 

tốc ñộ giảng của giáo viên nhìn chung vẫn còn quá nhanh, các em không thể hiểu 

nội dung kiến thức, hay chép kịp bài trong khi phần lớn các giáo viên không chia sẻ 

slide bài giảng môn học cho sinh viên. Tổ chức lớp học ñược ñánh giá là ñông 

(81,8%), việc học ghép với sinh viên Việt Nam vừa tạo ra những cơ hội nhưng 

cũng là những rào cản và thách thức rất lớn với rất nhiều sinh viên Lào do không 

thể theo ñược tiến ñộ bài giảng. Các sinh viên trong mẫu nghiên cứu cho rằng nội 

dung kiểm tra và thi hiện quá khó với nhóm sinh viên Lào. Nhận ñịnh này cũng 

phù hợp với kết quả học tập của sinh viên ñã trình bày ở nội dung trên. 

* Các yếu tố ñược nhận diện từ phía giảng viên 

Các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp có du học sinh Lào ñều ñồng tình 

ở một số quan ñiểm cho rằng, các sinh viên còn hạn chế rất lớn ở ngôn ngữ, mặc dù 

ñã rất nỗ lực nhằm giúp các sinh viên có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn như giảng 

với tốc ñộ chậm hơn trong các bài giảng ñầu của chương trình, chủ ñộng hỗ trợ 

sinh viên trong các giờ thực hành hoặc thời gian làm bài tập ví dụ, sắp xếp lại vị trí 

trong lớp ñể các em có thể nhận ñược hỗ trợ nhiều hơn từ các sinh viên Việt Nam 

cùng lớp hoặc giao nhiệm vụ ôn tập cho nhóm trưởng từng nhóm sinh viên Lào. 

Tuy nhiên, các kết quả ñược ñánh giá là không cải thiện, các sinh viên vẫn không 

hiểu bài trong khi tốc ñộ bài giảng không thể chậm hơn vì ảnh hưởng ñến tiến ñộ 

cũng như ảnh hưởng ñến các sinh viên Việt Nam học cùng lớp. Hơn nữa, một số 

sinh viên Lào chưa thực sự tham gia tích cực, ñầy ñủ các bài giảng dẫn ñến việc 

gián ñoạn các nội dung bài học cũng là vấn ñề ảnh hưởng ñến khả năng tiếp thu 

kiến thức. Bên cạnh ñó, các sinh viên Việt Nam cũng cho biết việc hỗ trợ các du 

học sinh Lào trong học tập cũng gặp khó khăn vì bản thân các sinh viên cũng phải 

tập trung ñể theo dõi bài giảng, và việc chia sẻ trong học tập chỉ có hiệu quả với 

lớp có ít sinh viên Lào. 
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3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI DU 

HỌC SINH LÀO 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và các yếu tố như nội dung ñược trình bày ở 
trên, nhóm nghiên cứu ñề xuất một số giải pháp về việc xây dựng và hình thành kỹ 
năng học tập hiệu quả ñối với trường hợp các du học sinh Lào học tại Khoa Quản 
lý kinh doanh. 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của sinh viên về tính tích cực chủ ñộng trong 
học tập và hoàn thiện ngôn ngữ thông qua việc hình thành các nhóm học tập dưới 
sự tư vấn, hỗ trợ của các bộ phận chức năng trong ñó giáo viên chủ nhiệm và cố 
vấn học tập ñóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, giám sát. Tổ chức thường 
xuyên hơn các buổi tư vấn, giao lưu cùng với các sinh viên Việt Nam và hướng dẫn 
cách thức kiểm soát thời gian, cải thiện kỹ năng ñọc hiểu, ñặc biệt ñối với các môn 
học chuyên ngành. 

Thứ hai, cần cân nhắc ñối với việc tổ chức lớp học ñảm bảo không ảnh 
hưởng ñến chất lượng bài giảng của giảng viên cũng như với phần lớn các sinh 
viên Việt Nam tham gia theo lớp trên cơ sở xem xét các môn học chung toàn bộ 
sinh viên và các môn học riêng chỉ giữa các sinh viên Lào. Chỉ khi việc tổ chức lớp 
học phù hợp giảng viên mới có thể chủ ñộng tham gia hỗ trợ nhiều hơn với các 
sinh viên như ñiều chỉnh tốc ñộ bài giảng, tập trung mức ñộ kiến thức cơ bản. 

Thứ ba, giảng viên hỗ trợ hơn nữa trong việc chia sẻ slide tài liệu bài giảng 
ñể sinh viên tập trung hơn vào bài giảng thay vì viết bài có thể sẽ giúp buổi học 
hiệu quả hơn. Bên cạnh ñó, các giảng viên ñịnh hướng cách thức học chủ ñộng cho 
sinh viên bằng việc có các nội dung yêu cầu chuẩn bị cụ thể trước mỗi bài giảng và 
sau bài giảng có ñánh giá vào kết quả học tập. Ngoài ra, ñối với các thuật ngữ 
chuyên ngành, các giảng viên nên bổ sung thêm các thuật ngữ tiếng Anh giúp sinh 
viên dễ tra cứu và hiểu vấn ñề2. 

Thứ tư, ñể sinh viên tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ học tập, ngay từ ñầu 
các bộ phận hỗ trợ cần hướng dẫn cụ thể các vấn ñề như cách sử dụng sổ tay sinh 
viên, cách ñăng ký tín chỉ 3, ñăng ký học cải thiện ñiểm4…. 

                                                           
2  Từ ñiển Việt – Lào không có các thuật ngữ chuyên ngành, sinh viên Lào phải tra từ tiếng Anh 

sang tiếng Lào (Ý kiến sinh viên). 
 

3  70% sinh viên chỉ tự ñăng ký tín chỉ cũng như cách sử dụng sổ tay sinh viên vào cuối năm thứ 2 
hoặc năm thứ ba. 

4  Có ý kiến phỏng vấn cho rằng sinh viên rất muốn học cải thiện ñiểm số nhưng không biết cách 
ñăng ký do ñược hướng dẫn nhưng không hiểu. 
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4. KẾT LUẬN 

Đạt kết quả học tập tốt nhất luôn là mong muốn ñối với tất cả các sinh viên 
nói chung và sinh viên Lào nói riêng. Tuy nhiên thực trạng kết quả học tập của 
nhóm sinh viên này một mặt ảnh hưởng ñến các cơ hội của từng cá nhân du học 
sinh Lào5, mặt khác cũng cho thấy những rào cản và hạn chế nhất ñịnh trong công 
tác học tập và giảng dạy trong ñó ñáng chú ý là các vấn ñề về ngôn ngữ và khả 
năng tương tác trong các hoạt ñộng học tập với giảng viên và sinh viên Việt Nam, 
tác ñộng của các yếu tố về cách thức tổ chức lớp học, khả năng tự học, phương 
pháp giảng dạy và ý thức của sinh viên. Trên cơ sở ñó các giải pháp ñưa ra hướng 
tới hình thành kỹ năng tự học của các sinh viên Lào tại Khoa Quản lý kinh doanh 
có tính ñến sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan nhằm nâng cao chất lượng giảng 
dạy tại Khoa.  
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5  Dữ liệu phỏng vấn cho thấy sinh viên có thể xin việc dễ dàng hơn ở Lào nếu kết quả học tập tốt, 

ngoài ra các Ngân hàng Lào yêu cầu kết quả học tập tích lũy thường phải ñạt từ 2,5 – 2,7 trở lên. 
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Để góp phần nâng cao hiệu quả ñào tạo ngành TCNH tại trường ĐHCNHN, 
tác giả nghiên cứu, ñề xuất ñổi mới phương pháp ñào tạo học phần Nghiệp vụ tín 
dụng Ngân hàng thương mại theo phương pháp ñịnh hướng phát triển năng lực 
người học (ñịnh hướng chuẩn ñầu ra). Để ñạt ñược mục tiêu ñổi mới sinh viên tốt 
nghiệp ñáp ứng tốt yêu cầu về năng lực làm việc của các ngân hàng thương mại, học 
phần cần có sự ñổi mới cả về nội dung, phương pháp, và phương tiện ñào tạo. Vì 
vậy, Trường ĐHCNHN cần xây dựng chuẩn ñầu ra cho hoạt ñộng ñào tạo thông qua 
việc áp dụng ñồng bộ các PPDH tích cực, ñồng thời xác lập quan hệ ñối tác chiến 
lược với ngân hàng thương mại. Qua ñó, ĐHCNHN có thể ñổi mới ñào tạo, cũng 
như xây dựng mô hình thực tế, thực hành, thực tập hợp lý, nhằm tăng cường năng 
lực thực tế cho giảng viên và sinh viên, dựa trên chuẩn năng lực nghề nghiệp của 
ngân hàng thương mại.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo khảo sát thực tế của tác giả ñối với 22 ngân hàng thương mại về cơ cấu 
nhân lực tại các ngân hàng thương mại hiện nay, số lượng nhân sự phụ trách nghiệp 
vụ tín dụng và liên quan trực tiếp ñến tín dụng thường chiếm khoảng 30% – 40% 
tổng số nhân viên; vì vậy, chương trình ñào tạo học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân 
hàng thương mại có ý nghĩa rất lớn ñối với việc phát triển năng lực nghề nghiệp của 
sinh viên ngành TCNH sau khi ra trường.  

Tại Trường ĐHCNHN, học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại 
ñược bố trí trong học kỳ I của năm học thứ tư, ngành Tài chính ngân hàng, (học phần 
ñược chia làm 5 chương, với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại như: quy trình tín dụng; nghiệp vụ 
phân tích tín dụng; nghiệp vụ thẩm ñịnh tín dụng; nghiệp vụ cho vay ñối với doanh 
nghiệp, cá nhân;...). Để truyền tải những nội dung ñó với mục tiêu hình thành và phát 
triển các năng lực hành nghề cho sinh viên, các giảng viên phụ trách học phần 



 

238 

Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại cần phải kết hợp cùng lúc nhiều phương 
pháp giáo dục, trong ñó có phương pháp ñào tạo theo ñịnh hướng phát triển năng lực 
người học (phương pháp ñào tạo theo chuẩn ñầu ra). Phương pháp này hiện nay ñã 
ñược triển khai rộng rãi ở các nước có nền giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, những năm 
gần ñây các nhà hoạch ñịnh chính sách, các chuyên gia giáo dục của Việt Nam mới 
thực sự quan tâm và nghiên cứu ñến phương pháp ñào tạo này. Hiện nay, tại Việt 
Nam ñã có một số nghiên cứu về phương pháp ñào tạo theo ñịnh hướng phát triển 
năng lực người học, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về việc ứng dụng 
phương pháp này với học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại. 

Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng ñào tạo sinh viên ngành TCNH nói 
chung và học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại nói riêng tại trường 
ĐHCNHN, tác giả ñề xuất một số giải pháp về ñổi mới phương pháp ñào tạo học 
phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại theo ñịnh hướng phát triển năng lực 
người học. Với hy vọng giúp sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TCNH có thể vững 
tin tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại với vị trí cán bộ tín dụng. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG 

NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC 

2.1. Khái niệm cơ bản về năng lực  

Do PPDH ñịnh hướng năng lực người học (Competency Based Education – 

CBE) ñược nghiên cứu ở rất nhiều nước trên thế giới, chính vì thế nên khái niệm về 

“năng lực” và PPDH này cũng rất ña dạng. Weddel (2006) cho rằng phương pháp 

CBE là phương pháp giáo dục chú trọng vào kết quả ñầu ra của việc học, vốn liên 

quan trực tiếp với nhu cầu thay ñổi của người học, trong một cấu trúc thống nhất của 

kiến thức, kỹ năng, thái ñộ và hành vi, qua ñó ñảm bảo ñược khả năng làm việc hiệu 

quả của người học ñối với yêu cầu công việc hoặc giải quyết vấn ñề trong cuộc sống. 

Tổ chức các nước kinh tế phát triển (Organization for Economic Co–operation 
and Development – OECD) cho rằng năng lực là khả năng cá nhân ñáp ứng các yêu 
cầu phức hợp và thực hiện thành công nhiệm vụ trong một bối cảnh cụ thể. Một số 
nhà nghiên cứu người Việt Nam ñưa ra khái niệm năng lực là khả năng ñược hình 
thành và phát triển cho phép một người ñạt thành công trong hoạt ñộng thể lực, trí 
lực và nghề nghiệp... Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ trình bày theo cách hiểu: 
Năng lực là phẩm chất tâm lý và sinh lý của cá nhân tạo cho khả năng hoàn thành 
một loại hoạt ñộng nào ñó với chất lượng cao. Như vậy, năng lực phải bao hàm ñủ 
kiến thức – kỹ năng – và thái ñộ.  
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Phân loại năng lực cũng có rất nhiều quan ñiểm khác nhau, song trong nghiên 

cứu này tác giả phân loại năng lực theo hai nhóm: nhóm năng lực chuyên môn và 

nhóm năng lực chung. (i) Năng lực chuyên môn là năng lực chuyên dùng ñối với một 

ngành nghề nhất ñịnh; (ii) Năng lực chung (năng lực phụ trợ) ñược hiểu là năng lực 

mà thực tế ngành nghề nào cũng cần có và có thể ứng dụng ñược. Tham khảo từ 

nhiều nghiên cứu cũng như nhận xét của các nhà tuyển dụng, tác giả thấy rằng thực 

trạng của hai nhóm năng lực này trong hệ thống giáo dục và ñào tạo hiện nay ñược 

ñánh giá như sau:  

Bảng 1: Thực trạng của hai nhóm năng lực trong hệ thống giáo dục 

TT Nhóm năng lực chuyên môn Nhóm năng lực chung 

1 

Nền giáo dục hiện nay còn quá 

nặng về truyền thụ và phân tích 

lý thuyết (nặng tính hàn lâm). 

Sinh viên hiện nay còn yếu trong việc sử dụng và phát 

triển các năng lực chung: 

– Năng lực phương pháp: 

+ Năng lực xác ñịnh mục tiêu. 

+ Năng lực phát hiện; ra quyết ñịnh và xử lý vấn ñề. 

+ Năng lực và ý thức chủ ñộng học hỏi, khám phá. 

– Năng lực xã hội: 

+ Năng lực làm việc nhóm. 

+ Năng lực thương thảo. 

+ Năng lực giao tiếp. 

+ Năng lực biết lắng nghe và phê bình người khác. 

– Năng lực cá nhân: 

+ Năng lực làm chủ và tự ñánh giá và phát triển bản thân. 

+ Năng lực ngoại ngữ. 

 + Năng lực chịu áp lực cao. 

2 

Kiến thức sinh viên ñược trang 

bị có những ñiểm chưa ñược 

ñịnh hướng và gắn kết với thực 

tiễn hoạt ñộng nghề nghiệp. 

3 

Bản thân sinh viên còn nhiều lúng 

túng hoặc máy móc trong việc áp 

dụng kiến thức lý thuyết vào 

thực tế. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp. 

Theo Erpenbeck và Heyse (1996), cấu trúc của năng lực hành ñộng có thể 
ñược cấu thành từ bốn năng lực thành phần là năng lực chuyên môn, năng lực 
phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Mô hình cấu trúc này cũng tương 
ứng với các ñề mục quan trọng trong cấu trúc giáo dục theo quan ñiểm của 
UNESCO. 
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Hình 1. Các năng lực theo quan ñiểm Erpenbeck và Heyse và quan ñiểm của Unesco 

về việc học 

Nguồn: Nội dung học ứng với các năng lực của Erpenbeck & Heyse,  

Nguyễn Văn Tuấn, 2010. 

Nội dung của nhóm 4 năng lực theo quan ñiểm của Erpenbeck và Heyse ñược 

thể hiện như sau: 

Bảng 2: Nội dung nhóm bốn năng lực của Erpenbeck và Heyse 

Học nội dung 
chuyên môn 

Học phương pháp 
chiến lược 

Học giao tiếp –  
xã hội 

Học trải nghiệm – 
ñánh giá 

- Các kiến thức 

chuyên môn (các 
khái niệm, quy luật, 

mối quan hệ…). 

- Các kỹ năng chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

- Ứng dụng và ñánh 
giá chuyên môn. 

- Lập kế hoạch học tập 

và kế hoạch công việc. 

- Các phương pháp 
nhận thức chung: Thu 

thập, xử lý, ñánh giá 
và trình bày thông tin. 

- Các phương pháp 
chuyên môn. 

- Làm việc theo nhóm. 

- Tạo ñiều kiện ñể 

tăng sự hiểu biết về 
xã hội. 

- Học các ứng xử, 
tinh thần trách 

nhiệm, khả năng 
giải quyết xung ñột. 

- Tự ñánh giá thế 

mạnh, ñiểm yếu. 

- Xây dựng kế hoạch 
phát triển cá nhân. 

- Đánh giá, hình 
thành các chuẩn 

mực giá trị, ñạo 
ñức, lòng tự trọng. 

    

Năng lực chuyên môn Năng lực phương pháp Năng lực xã hội Năng lực nhân cách 

Nguồn: Nội dung học ứng với các năng lực của Erpenbeck & Heyse,  

Nguyễn Văn Tuấn, 2010. 

Erpenbeck & Heyse 

Năng lực chuyên môn 

Năng lực phương pháp 

Năng lực xã hội 

Năng lực cá thể 

UNESCO 

Học ñể biết 

Học ñể làm 

Học ñể chung sống 

Học ñể tự khẳng ñịnh 
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2.2. Đặc ñiểm và sự khác biệt giữa phương pháp truyền thống và phương pháp CBE 

Yếu tố 
Phương pháp truyền thống – 

Đào tạo ñịnh hướng nội dung 

Phương pháp CBE – ñào tạo ñịnh 
hướng năng lực người học 

Mục tiêu  
ñào tạo 

Mục tiêu ñào tạo thường không ñược 
mô tả chi tiết và mang nặng tính lý 
thuyết, ñôi khi ñược ñưa ra mà không 
ñánh giá ñược, quan sát ñược, dẫn 
ñến việc ñánh giá kết quả ñào tạo 
không rõ ràng, không thực chất. 

Mục tiêu ñào tạo ñược liệt kê rõ ràng 
theo từng nhóm năng lực, kết quả cần 
phải ñạt ñược, phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn nghề nghiệp, và có thể ño thường 
ñược.  

Nội dung  
ñào tạo 

Nội dung ñược lựa chọn chủ yếu 
dựa vào các nghiên cứu khoa học 
chuyên môn, chưa ñược gắn chặt 
với thực tiễn. Đồng thời ñược quy 
ñịnh chi tiết và cố ñịnh trong 
chương trình ñào tạo. 

Nội dung ñược lựa chọn căn cứ trên mục 
ñích gắn kết lý thuyết và thực tế. Chương 
trình ñào tạo ñược linh hoạt ñể gắn với 
thực tế thông qua việc chỉ quy ñịnh 
những nội dung ñào tạo chính mà không 
quá chi tiết cho từng nội dung ñó. 

Phương 
pháp  
ñào tạo 

Giảng viên là người chủ ñộng 
truyền thụ tri thức, là trung tâm của 
giờ học. Sinh viên thụ ñộng tiếp thu 
kiến thức ñược quy ñịnh sẵn theo 
mục tiêu và nội dung ñào tạo. 

– Giảng viên là người hướng dẫn, chỉ ra 
sự kết nối giữa kiến thức lý thuyết và 
ứng dụng thực tiễn, là người tổ chức và 
hỗ trợ sinh viên tự lực lĩnh hội tri thức. 
Chú trọng các nhóm năng lực phụ trợ, 
ngoài năng lực chuyên môn. 

– Tạo môi trường ñể sinh viên phát triển 
tinh thần tự học, và tự nghiên cứu ñưa lên 
những vấn ñề; quan ñiểm của cá nhân. 

– Sinh viên chủ ñộng hơn trong công tác 
học tập và tìm hiểu môi trường nghiên 
cứu và làm việc thực tế. 

Hình thức 
ñào tạo 

Dạy học dựa theo giáo trình và các 
chuẩn ñề cương ñược chuẩn hóa 
sẵn, hoạt ñộng học tập chủ yếu chỉ 
diễn ra trên lớp. 

Hình thức học tập ña dạng; các hoạt 
ñộng làm việc nhóm, tự nghiên cứu ñược 
ñề cao; các hoạt ñộng xã hội, ngoại khóa 
cũng ñược mở rộng; ngoài ra công nghệ 
thông tin và truyền thông cũng ñược ứng 
dụng triệt ñể trong công tác ñào tạo. 

Đánh giá 
kết quả 
học tập 
của SV 

– Chủ yếu ñánh giá dựa trên khả 
năng học thuộc và tái hiện nội dung 
kiến thức ñã ñược học của sinh 
viên. 

– Hoạt ñộng ñánh giá mới chỉ trong 
phạm vi nhà trường. 

– Đánh giá dựa trên chuẩn ñầu ra, ñánh 
giá tổng thể sự tiến bộ trong quá trình 
học tập, và khả năng vận dụng “linh 
hoạt” những kiến thức ñã học vào các 
hoạt ñộng thực tế. 

– Hoạt ñộng ñánh giá năng lực ñầu ra có 
thể không chỉ trong phạm vi nhà trường, mà 
còn có sự tham gia của các doanh nghiệp. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp. 
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả ñã sử dụng các phương pháp nghiên 
cứu sau: 

– Phương pháp tổng hợp: Tác giả ñã tổng hợp các công trình khoa học trước 
ñây về phương pháp ñào tạo theo chuẩn ñầu ra; chương trình ñào tạo học phần 

Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại tại ĐHCNHN; các năng lực cần thiết ñối 
với một cán bộ tín dụng tại các ngân hàng thương mại; chương trình ñào tạo ngành 
tài chính ngân hàng và nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại tại một số cơ sở 
ñào tạo khác. Sau ñó, tác giả phân tích thực trạng chất lượng nhân sự lĩnh vực tín 

dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, qua ñó ñề xuất những giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng ñào tạo học phần nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại tại 
Trường ĐHCNHN. 

– Phương pháp nghiên cứu ñịnh tính: Trên cơ sở các kiến thức, kỹ năng ñã 
ñược xác ñịnh, tác giả thực hiện phỏng vấn và khảo sát chuyên sâu ñối với các cán 
bộ cấp quản lý tại 22 ngân hàng thương mại trên ñịa bàn Hà Nội.  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Những năng lực cần thiết ñối với cán bộ tín dụng  

Qua khảo sát và nghiên cứu thực tiễn, tác giả thấy rằng cán bộ hoạt ñộng trong 
lĩnh vực tín dụng cần có rất nhiều năng lực thành phần khác nhau. Tuy nhiên, trong 
phạm vi bài viết này chỉ ñề cập ñến một số năng lực quan trọng nhất thuộc cả hai 
nhóm năng lực chuyên môn và năng lực chung. 

4.1.1. Năng lực chuyên môn 

Căn cứ theo nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, trong các hoạt ñộng nghiệp vụ 
liên quan ñến tín dụng tại các ngân hàng thương mại những năng lực sau ñược ñánh 
giá là quan trọng nhất và cũng là những năng lực mà sinh viên mới ra trường thường 
bộc lộ những hạn chế: 

– Năng lực ñánh giá và thẩm ñịnh doanh nghiệp, cá nhân; 

– Năng lực ñánh giá tiến ñộ giải ngân và quản lý dòng vốn vay của doanh nghiệp; 

– Năng lực xây dựng và quản lý dự án; 

– Năng lực pháp luật; 

– Năng lực nhận biết, ñánh giá và giải quyết rủi ro; 
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– Năng lực hoàn thiện hồ sơ tín dụng; 

– Năng lực thu hồi nợ; 

Phần lớn các năng lực nêu trên sinh viên ñều ñược ĐHCNHN trang bị những 

kiến thức cơ bản qua các học phần như: Phân tích tài chính doanh nghiệp; Nghiệp 

vụ tín dụng ngân hàng thương mại; Xác ñịnh và quản lý rủi ro; Quản lý danh mục 

ñầu tư,… Tuy nhiên, do chưa có cơ hội trải nghiệm nhiều, nên sinh viên vẫn thiếu 

năng lực chuyên sâu và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ví dụ: Khi tiếp 

xúc với doanh nghiệp, sinh viên mới ra trường thường chỉ có khả năng quan sát, 

ghi chép và báo cáo, song khi ñược yêu cầu lập một báo cáo phân tích sinh viên 

thường tỏ ra lúng túng. Đối với các yếu tố phi tài chính do chưa có kỹ năng tiếp cận 

thông tin và ñưa ra những ñánh giá khách quan, nên khi tiến hành lập hồ sơ tín 

dụng thường thiếu thông tin. Khả năng nắm bắt về Luật Ngân hàng, các tổ chức tín 

dụng và các văn bản pháp quy liên quan còn hạn chế, dẫn ñến việc bị ñộng khi tiếp 

xúc trực tiếp với khách hàng. 

4.1.2. Năng lực chung 

Năng lực phương pháp Năng lực xã hội Năng lực cá nhân 

Năng lực xác ñịnh mục tiêu. Năng lực làm việc nhóm. 
Năng lực làm chủ và ñánh 

giá ñúng bản thân. 

Năng lực nhận biết và giải quyết 

vấn ñề. 

Năng lực thuyết trình, 

thương thảo. 
Năng lực quản lý thời gian. 

Năng lực thích ứng nhanh nhạy 

với sự thay ñổi. 

Năng lực giao tiếp, lắng 

nghe, phê bình. 

Năng lực chủ ñộng học hỏi 

và khám phá và phát triển 

bản thân. 

Năng lực kế hoạch. Năng lực ngoại ngữ. Năng lực chịu áp lực. 

 

Những năng lực chung nêu trên, thực tế bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội 

cũng cần ở người lao ñộng, trong ñó có Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại. 

Tuy nhiên, do nhiệm vụ phát triển những năng lực này mới ñược các cơ sở ñào tạo 

tại Việt Nam chú ý ñến trong thời gian gần ñây, nên thực tế chất lượng năng lực ñầu 

ra của sinh viên vẫn còn hạn chế như năng lực quản lý thời gian, sắp xếp lịch trình 

công việc còn thiếu khoa học, trình ñộ ngoại ngữ còn yếu… 
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4.2. Thực trạng nguồn

thương mại 

Với vai trò là m
ngân hàng thương mại
ñặc biệt là nhân sự cấp cao v
2123/QĐ–BTC của Bộ T

2015 nhu cầu nhân lực to
năm 2010 hơn 1 triệu ng

Ở một số thống kê c
hàng nói riêng, ñến cu

180.000 người (năm 2000 ch
Ngân hàng Nhà nước hơn 6.000 ngư
thương mại và Quỹ tín d
ngành TCNH khoảng 94.000 ngư

Hình 2: Trình ñ

Mặc dù con số về nhu cầu tuyển dụng của thị tr

hàng vẫn ngày càng tăng, nhưng 
cầu thực tế của các tổ
Nhân lực Ngân hàng tài chính (BTCI), lư

                                                          
1  http://hrinsider.vietnamworks.com/ngan

ực trạng nguồn và chất lượng nhân sự lĩnh vực tín dụng ngân h

ò là một trong những thành tố quan trọng của nền kinh tế, hệ thống 
ại và các trung gian tài chính luôn có nhu cầu rất lớn về nhân sự, 

ự cấp cao và nhân sự ñã có kinh nghiệm. Theo Q
ủa Bộ Tài chính ngày 27 tháng 08 năm 2012, ước tính ñến cuối năm 

ầu nhân lực toàn ngành Tài chính có thể ñến 4,5 triệu ng
ệu người. 

ng kê cụ thể hơn của Ngân hàng Nhà nước ñối v
n cuối năm 2012 tổng số nguồn nhân lực trong ngành 

i (năm 2000 chỉ là 67.558 người); trong ñó làm việc trong h
c hơn 6.000 người, số còn lại làm việc trong các ngân hàng 

tín dụng nhân dân. Dự tính ñến cuối năm 2015 nhu c
ng 94.000 người, năm 2020 sẽ khoảng 120.900 ngư

h ñộ nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại Vi

Nguồn: Khảo sát của BTC

ố về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao ñộng ng

ày càng tăng, nhưng hiện tại cung về số lượng lao ñộng ñ
ổ chức TCNH, nhất là trình ñộ cử nhân. Theo s

c Ngân hàng tài chính (BTCI), lượng sinh viên trong ngành ra trư

                   

http://hrinsider.vietnamworks.com/ngan–hang–quay–lai–cuoc–dua–nhan–su/. 

Cao học ngành 
Ngân hàng

1.35%

Cao học ngành 
khác
1.75%

Đại học ngành 
Ngân hàng

30.06%

Đại học ngành 
khác

34.90%

Bậc học khác
31.94%

ợng nhân sự lĩnh vực tín dụng ngân hàng 

ố quan trọng của nền kinh tế, hệ thống 
ầu rất lớn về nhân sự, 

ệm. Theo Quyết ñịnh 
ớc tính ñến cuối năm 

ể ñến 4,5 triệu người, tăng so với 

i với hệ thống ngân 
c trong ngành Ngân hàng là 

c trong hệ thống 
c trong các ngân hàng 

i năm 2015 nhu cầu nhân lực 
ng 120.900 người1. 

 
Việt Nam 

ồn: Khảo sát của BTCI và Hay Group. 

ờng lao ñộng ngành Ngân 

ng ñã vượt xa nhu 
Theo số liệu của Viện 

ng sinh viên trong ngành ra trường khóa 
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2012–2013 khoảng 29.000 ñến 32.000 người và ñến năm 2015 và 2016 là khoảng 

50.000 ñến 61.000 người. Số sinh viên ñược tuyển dụng khoảng 15.000 ñến 20.000 
người. Như vậy, thực tế chỉ có một nửa số sinh viên ra trường ñược các nhà tuyển 
dụng tạo cơ hội việc làm.  

Theo khảo sát của tác giả ñối với phòng nhân sự và phòng tín dụng của hơn 

22 ngân hàng thương mại (Shinhan Bank, Bangkok Bank, HSBC, Citi Bank, VP 
Bank, VIB Bank, VCB…) với hơn 45 nhân sự cấp quản lý: Thông thường vị trí có 
liên quan ñến nghiệp vụ tín dụng (cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm ñịnh, tái thẩm ñịnh, 
cán bộ xử lý nợ…) thường chiếm tỷ trọng từ 30%–40% trên tổng số nhân sự của 

một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại. Ngoài ra, sự 
luân chuyển nhân sự ở lĩnh vực này cũng rất nhanh và nhiều, thông thường một chi 
nhánh ngân hàng với khoảng 20 nhân sự, bình quân 3 tháng sẽ có sự thay ñổi về 
nhân sự tại phòng tín dụng doanh nghiệp. Với phòng tín dụng cá nhân thì vòng 

quay nhanh hơn, bởi tính chất công việc chủ yếu dựa trên mối quan hệ cá nhân của 
từng cán bộ với các khách hàng ñể phát triển, thông thường 1– 2 tháng sẽ có biến 
ñổi về nhân sự một lần.  

Theo bà Nguyễn Trần Minh Tú – Phó Giám ñốc Ngân hàng VIB chi nhánh Hà 

Nội, “Phần lớn sinh viên mới ra trường ñược tuyển dụng vào ngân hàng VIB ñều 

phải trải qua quá trình ñào tạo lại, thường từ 3 ñến 6 tháng. Đối với riêng cán bộ phụ 

trách các nghiệp vụ liên quan ñến tín dụng, quá trình ñào tạo lại có thể kéo dài ñến 1 

năm. Sinh viên mới ra trường có những người rất giỏi lý thuyết, song năng lực áp 

dụng vào thực tế còn nhiều hạn chế, ngược lại có những người bảng ñiểm không thật 

sự ấn tượng, nhưng các năng lực, kỹ năng phụ trợ như thuyết trình, thương lượng, 

phỏng vấn, xử lý tình huống ñều vượt trội và ngân hàng VIB thường tuyển chọn 

những sinh viên như vậy, bởi khả năng thích nghi của những sinh viên ñó sẽ nhanh 

hơn. Hầu hết các Ngân hàng khi ñăng tin tuyển dụng dù lưu ý ưu tiên người ñã có 

kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa sinh viên mới ra trường sẽ không có cơ hội, vì 

các vị trí như cán bộ tín dụng, giao dịch viên có sự luân chuyển nhân sự rất thường 

xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố kiến thức, kinh nghiệm các ngân hàng thường 

ñánh giá rất cao các năng lực phụ trợ, và sinh viên mới ra trường thường không thể 

cạnh tranh với các ứng viên ñã có kinh nghiệm về những năng lực này”2. 

                                                           
2 Bà Nguyễn Trần Minh Tú – Phó Giám ñốc Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội. 
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Bảng 3: Các ngân hàng thương mại ñánh giá năng lực của sinh viên mới ra trường 

                               Điểm số 

Năng lực 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

 Năng lực chuyên môn          

Kiến thức cơ sở ngành 
TCNH 

  
 20% 66% 11% 3% 

  

 Năng lực phụ trợ          

Kỹ năng xã hội    6% 82% 9% 3%   

Kỹ năng cá nhân   2% 46% 35% 3% 14%   

Thái ñộ    5% 15% 75% 5%   

Nguồn: Tác giả khảo sát 22 ngân hàng thương mại với tổng số các cấp quản lý 

tham gia khảo sát là 45 người 

5. ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC NGƯỜI 

HỌC TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

5.1. Mở rộng nội dung ñào tạo 

Theo quan ñiểm ñào tạo phương pháp tiếp cận năng lực người học thì nội dung 
ñào tạo cần ưu tiên thời lượng cho những vấn ñề quan trọng nhất, trực tiếp nhất, ngắn 
gọn nhất cho việc hình thành và phát triển các năng lực cần thiết nêu ở trên cho sinh 
viên, loại bỏ hoặc ñưa ra phần tham khảo hay giảm thời lượng các nội dung không 
hoặc ít cần thiết. Từ những quan ñiểm như vậy tác giả thấy thực tế:  

– Học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại tại trường ĐHCNHN 

ñược chia làm 04 tín chỉ (3 lý thuyết + 1 Thực hành), gồm 5 chương với các nội 

dung: (i) Những vấn ñề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại;  

(ii) Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; (iii) Phân tích và thẩm ñịnh tín 

dụng; (iv) Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân; (v) Đánh giá xếp hạng tín dụng và 

rủi ro tín dụng. Trong phạm vi nội dung như vậy giáo trình chỉ có thể bao hàm những 

nội dung mang tính tổng quan như khái niệm nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương 

mại, phân tích báo cáo tài chính với mục ñích cho vay doanh nghiệp và cá nhân, quy 

trình tín dụng, khái niệm cơ bản về rủi ro. Song, Nghiệp vụ tín dụng thực tế là sự 

tổng hợp của rất nhiều nghiệp vụ khác như: Nghiệp vụ marketing ngân hàng; Nghiệp 
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vụ thuê – mua tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ chiết khấu,… Vì vậy, sinh 

viên sau khi hoàn thành học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại chưa 

thể hình thành các năng lực hành nghề cơ bản cần có như: năng lực xây dựng những 

bộ hồ sơ tín dụng hoàn chỉnh, năng lực thẩm ñịnh hồ sơ vay, năng lực ñánh giá và 

ñịnh lượng rủi ro tín dụng... 

– Các năng lực chung liên quan ñến nghiệp vụ còn chưa ñược xen kẽ ñưa vào 

nội dung giảng dạy như: năng lực xác ñịnh mục tiêu, năng lực nhận biết và giải quyết 

vấn ñề, năng lực thương thảo... 

Để giải quyết những vấn ñề nêu trên tác giả có các ñề xuất như sau: 

– Thực tế với thời lượng 4 tín chỉ, học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng 

thương mại rất khó có thể bao hàm kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ liên 

quan, tuy nhiên, ĐHCNHN vẫn có thể ñưa các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo 

lãnh, bao thanh toán, thuê – mua tài chính,… vào nội dung của giáo trình ñào tạo, 

nhằm tạo ñiều kiện ñể sinh viên hiểu hơn và dễ dàng liên kết, hình dung các 

nghiệp vụ liên quan trực tiếp ñến nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại. 

– Cần có nhiều bài tập thực hành và các tình huống liên quan ñến nghiệp vụ 

thực tế hơn, những nội dung liên quan ñến các năng lực chung như: năng lực xác 

ñịnh mục tiêu, năng lực nhận biết và giải quyết vấn ñề, năng lực thương thảo, năng 

lực kế hoạch, năng lực thuyết trình.... 

5.2. Đổi mới phương pháp ñào tạo 

Để con ñường từ nội dung chương trình ñến việc hình thành và phát triển 

những năng lực ñã nói ở trên cho sinh viên ngắn nhất trong ñào tạo cần xem xét 

các khía cạnh: 

– Phối hợp cấu trúc chương trình giữa lý thuyết với thực hành, thực tế, thực tập. 

– Vận dụng ñồng bộ cùng các phương pháp tích cực, ñặc biệt là dạy học giải 

quyết vấn ñề, dạy học dự án, dạy học cộng tác nhóm,… 

– Đổi mới nội dung thực hành, thực tập tại ngân hàng thương mại và doanh 

nghiệp. 

– Đổi mới hoạt ñộng thi, kiểm tra, ñánh giá. 

Quy trình thực hiện phương pháp ñào tạo theo ñịnh hướng năng lực người học 

mà tác giả nghiên cứu và ñề xuất có thể khái quát như sau: 
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Hợp tác trao ñổi  
ñịnh hướng 

 

                                                               Hợp tác trao ñổi 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: Tác giả tự tổng kết. 

Để phương pháp ñào tạo theo ñịnh hướng phát triển năng lực người học ñối 
với ngành TCNH nói chung và học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại 
nói riêng ñạt hiệu quả cao nhất, tác giả cho rằng việc ĐHCNHN trở thành ñối tác 
chiến lược với một hoặc nhiều ngân hàng thương mại là ñiều vô cùng cần thiết. 
Thông qua việc hợp tác xuyên suốt trong quá trình: xây dựng chuẩn ñầu ra, xây dựng 
chương trình, giáo trình và ñiều kiện ñào tạo ñến ñánh giá chất lượng ñầu ra. Mối 
quan hệ giữa ngân hàng thương mại và nhà trường, không những mang lại lợi ích 
cho cả hai bên về mặt hiệu quả kinh tế, mà còn giúp ĐHCNHN nâng cao chất lượng 
ñội ngũ giảng viên, chất lượng ñầu ra của sinh viên, ñồng thời ñảm bảo ñược chất 
lượng nhân viên ñầu vào cho ngân hàng thương mại. 

5.3. Hiện ñại hóa cơ sở vật chất và cơ sở thực hành 

Thực tế ñể xây dựng một mô hình thực hành phục vụ cho học phần này có 
nhiều khó khăn, bởi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại luôn có những sự thay 

Ngân hàng thương mại Đại học Công Nghiệp Hà Nội 

Hoạt ñộng tác nghiệp của  
các vị trí, bộ phận liên quan  

ñến nghiệp vụ tín dụng 

Mục tiêu ñào tạo 

– Nội dung chương trình ñào tạo 

– Phương pháp ñào tạo 
– Phương tiện ñào tạo 

Hoạt ñộng ñào tạo tại trường và tại NHTM 

– Giảng viên: Hướng dẫn, giúp ñỡ, bổ túc thêm kiến thức 

– Sinh viên: Chủ ñộng tự nghiên cứu 

– Cán bộ ngân hàng: Chia sẻ nghiệp vụ thực tế với giảng 
viên và sinh viên 

Chuẩn ñầu ra mô hình năng lực 
của sinh viên 

Đánh giá chất lượng ñào tạo 

ĐHCNHN và ngân hàng thương mại phối hợp  
ñánh giá 

Chuẩn cán bộ tín dụng 

Hợp tác 
trao ñổi 
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ñổi theo từng giai ñoạn, trong khi quỹ thời gian, cũng như kinh phí cho ñào tạo là 
hữu hạn. Tuy nhiên, tác giả dựa trên những nghiên cứu và khảo sát thực tế, ñồng thời 
tìm hiểu tại một số quốc gia khác có một số ñề xuất như sau: 

5.3.1. Tích hợp hài hòa các học phần sẵn có 

Mỗi ngân hàng thương mại khi hoạt ñộng ñều cần một hệ thống quản lý và xử 
lý các nghiệp vụ nội bộ, hệ thống này thường ñược biết ñến với cái tên “hệ thống 
core banking”. Hiện nay ĐHCNHN cũng ñã xây dựng một nền tảng phần mềm và 
ñào tạo sinh viên cách sử dụng thông qua học phần “Microbank”. Hầu hết các nghiệp 
vụ liên quan ñều ñược trang bị tại phần mềm này. Vì vậy, có thể xây dựng thêm nội 
dung cho học phần “Microbank” và kết hợp tín chỉ thực hành của học phần Nghiệp 
vụ tín dụng ngân hàng thương mại với học phần này, qua ñó tạo ñiều kiện ñể sinh 
viên hiểu hơn về các thao tác trên hệ thống của ngân hàng.  

5.3.2. Xây dựng quỹ tín dụng cho giảng viên và sinh viên 

Hiện nay nhu cầu vay tiền ñể phục vụ tiêu dùng, xây dựng nhà cửa, học tập… 
ñối với các giảng viên, sinh viên là rất lớn, song việc tiếp cận nguồn vốn của các 
ngân hàng thương mại ñối với hai ñối tượng này không thực sự dễ dàng: ñối với 
giảng viên các ngân hàng thương mại thường yêu cầu về hồ sơ, và hạn mức cho 
vay rất gắt gao; ñối với sinh viên, hiện nay chỉ có Ngân hàng Chính sách Xã hội là 
thực thi việc cho vay ñối với ñối tượng này thông qua Quyết ñịnh số 
157/2007/QĐ–TTg của thủ tướng chính phủ, và trường ĐHCNHN cũng ñã và ñang 
hợp tác ñể hỗ trợ sinh viên.  

Tuy nhiên, tác giả cho rằng ngoài việc kết hợp với Ngân hàng Chính sách 
ñể hỗ trợ cho vay sinh viên, ĐHCNHN có thể kết hợp với các ngân hàng thương 
mại khác về hoạt ñộng cho vay ñối với giảng viên. ĐHCNHN có thể phối hợp với 
các ngân hàng thương mại ñể thành lập một Quỹ tín dụng hoặc một Trung tâm tín 
dụng cho các giảng viên, hoặc gia ñình các em sinh viên làm kinh doanh (ñáp ứng 
tiêu chuẩn tín dụng) của trường vay vốn, với yêu cầu cụ thể về nhân sự tham gia 
quản lý quỹ (các thầy, cô giảng dạy và quản lý ngành TCNH). Như vậy, giảng 
viên của trường có thể thực hiện và hiểu các Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng 
thương mại thực tế, ñồng thời cơ sở này có thể trở thành ñiểm thực hành ñối với 
các sinh viên, nếu trường xây dựng một quy trình hợp lý, ñặc biệt trường lại có 
thể tạo ra lợi nhuận bên ngoài; các ngân hàng thương mại có thể mở rộng mạng 
lưới khách hàng thuộc lĩnh vực giáo dục.  
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5.4. Lựa chọn phương thức ñánh giá chuẩn ñầu ra hợp lý 

5.4.1. Hợp tác với ngân hàng thương mại tạo lập mô hình mới 

Trường ĐHCNHN có thể kết hợp với một hoặc vài ngân hàng thương mại ñể 
xây dựng một mô hình trường học – doanh nghiệp, ở ñó giảng viên có thể vừa dạy 
vừa tiếp xúc thực tiễn, qua ñó nâng cao năng lực bản thân, sinh viên có thể vừa học 
và vừa thực hành. Đồng thời, thông qua sự kết hợp ấy ĐHCNHN có thể xây dựng 
những mô hình chứng chỉ hành nghề hợp lý cho từng vị trí trong một ngân hàng mà 
không chỉ riêng vị trí liên quan ñến tín dụng.  

5.4.2. Kết hợp cùng các tổ chức khác 

Ngoài việc hợp tác trực tiếp với các ngân hàng ñể tạo ra mô hình ñánh giá 
chuẩn ñầu ra mới. ĐHCNHN cũng có thể tìm hiểu và liên hệ hợp tác với các tổ chức 
như BTCI – Viện Nhân lực ngành Tài chính là sự kết hợp của 10 ngân hàng khá uy 
tín tại Việt Nam. BTCI hiện cung cấp các khóa học chứng chỉ như: OMEGA (chứng 
chỉ Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại), tuy nhiên ñể có ñược chứng chỉ này, 
người học phải trả học phí rất ñắt, vì vậy ĐHCNHN có thể hợp tác cùng những tổ 
chức như BTCI ñể xây dựng những chương trình, chứng chỉ với mức học phí hợp lý 
hơn cho sinh viên, hoặc kết hợp nhằm nâng cao chất lượng tài liệu ñào tạo từ những 
tổ chức ñó. 

6. KẾT LUẬN 

Việc nâng cao chất lượng ñầu ra của sinh viên ñối với công tác ñào tạo hiện 
nay là việc hết sức cần thiết, ñặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ñang ngày càng hội 
nhập nhanh, sâu và rộng với thế giới. Trong thời gian qua, theo chỉ ñạo của Chính 
phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐHCNHN ñã có những ñổi mới quan trọng 
nhằm hướng tới mô hình ñào tạo hợp lý hơn ñể nâng cao chất lượng ñầu ra của các 
ngành nghề ñược ñào tạo, trong ñó có ngành TCNH. Với mong muốn ñóng góp vào 
việc nâng cao chất lượng ñào tạo của học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương 
mại, tác giả thông qua những nghiên cứu và khảo sát thực tiễn ñể bước ñầu ñưa ra 
một số ñề xuất ñổi mới, với hy vọng góp phần nâng cao chất lượng ñầu ra cho sinh 
viên ngành TCNH tại trường ĐHCNHN.  
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NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN TRONG  
Đ"O TẠO SINH VIÊN NG"NH T"I CHÍNH – NGÂN H"NG  

 

   ThS. Trần Thị Lan Anh – ThS. Nguyễn Phương Anh 

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội 

 

Trước những ñòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường lao ñộng, trước sự 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các trường ñại học, trường ĐHCNHN trong thời 
gian vừa qua ñã không ngừng ñổi mới phương pháp dạy và học ñể có thể cung ứng 
cho thị trường lao ñộng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, 

khoa học – công nghệ của Việt Nam. Nhà trường có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo 
dục – ñào tạo, khoa học – công nghệ chất lượng cao, nhiều ngành, nhiều loại hình và 
là môi trường học tập thuận lợi tạo cơ hội tiếp cận cho mọi ñối tượng, ñáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và hội nhập quốc tế.  

Sinh viên cần phải ñược thay ñổi tư duy tiếp nhận kiến thức thụ ñộng một 

chiều, cần thiết phải thay ñổi phương pháp học theo hướng chủ ñộng tích cực, sinh 
viên cần nghiên cứu thêm từ các tài liệu. Vậy, sinh viên có thể nghiên cứu thêm các 
tài liệu ở ñâu? Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, sự bùng nổ 
của công nghệ thông tin tạo ñiều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc tiếp cận tri 
thức. Chính vì vậy, vai trò của thư viện trở nên mờ nhạt ñối với sinh viên nói chung 

và ñối với sinh viên TCNH khoa Quản lý kinh doanh trường ĐHCNHN nói riêng. 
Hầu hết sinh viên rất ít lên thư viện và rất ít khi mượn tài liệu từ thư viện về nghiên 
cứu. Vậy, nguyên nhân tại sao và giải pháp như thế nào ñể khuyến khích sinh viên sử 
dụng tài liệu từ thư viện nhiều hơn ñể phục vụ cho việc học tập của mình, nhóm tác 
giả xin ñề cập trong bài viết dưới ñây. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời ñại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin thư viện nói 
riêng có một tầm quan trọng ñặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của ñời 
sống xã hội, trong ñó có lĩnh vực giáo dục và ñào tạo. Việc khai thác hiệu quả thông 
tin ñã trở thành một trong những nhân tố hàng ñầu trong chiến lược phát triển kinh tế 

– xã hội của bất kỳ một quốc gia nào. Thư viện là cầu nối giữa thông tin và người sử 
dụng. Thư viện là một yếu tố căn bản và quan trọng, là thước ño ñánh giá vai trò, 
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chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả ñào tạo của ñại học và không thể tách rời trường ñại 
học với thư viện. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Thư viện ñược biết như là nơi tập hợp sách và tạp chí, sử dụng ñể ñọc hoặc 
tra cứu hay học tập. Thư viện còn ñược xem là trung tâm sáng kiến, văn hóa và 
thông tin, do ñó thư viện ñóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc học hỏi dài 
hạn của người học. Giá trị của thư viện ñối với cá nhân và xã hội ñã ñược công 
nhận như một sự hiển nhiên. Tuy nhiên, khi thời ñại thông tin bùng nổ như hiện 
nay, người học và người dạy ñòi hỏi dịch vụ của thư viện ñược nâng cao ñể ñáp 
ứng yêu cầu này. Một thư viện ñược ñánh giá cao sẽ ảnh hưởng tích cực ñến quá 
trình thu nhận kiến thức của sinh viên, cuối cùng là kết quả học tập của sinh viên 
trường ñại học sẽ có chất lượng hơn. Điều này ñã chứng minh trong các nghiên cứu 
hàn lâm trên thế giới về mối quan hệ giữa chất lượng thư viện và chất lượng ñào 
tạo ñại học. Chất lượng thư viện tốt sẽ cải thiện hình ảnh thư viện, thông qua ñó thu 
viện khẳng ñịnh ñược tính chuyên nghiệp của mình cũng như chứng minh ñược 
thiện chí của sự ủng hộ việc học hỏi suốt ñời và vì thế sẽ nâng cao uy tín xã hội của 
thư viện (Miao và Bassham, 2007). 

Thư viện từ lâu ñược xem là nơi tích lũy và cung cấp lượng tri thức khổng lồ 
ñể phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Chất lượng dạy và học ñại học 
gắn liền với chất lượng của dịch vụ thư viện. Nói cách khác, cải thiện chất lượng 
dịch vụ thư viện là ñiều kiện thiết yếu ñể tăng cường chất lượng ñào tạo ñại học 
(Hoàng Thị Thục, 2006). 

Nhìn ra các nước với nền giáo dục tiến bộ, thư viện chưa bao giờ tách biệt với 
dạy và học. Sự phát triển của giáo dục luôn song hành cùng sự phát triển của ngành 
thông tin – thư viện. Nhận thức về tầm quan trọng của tri thức, họ ñã không “bỏ rơi” 
thư viện trong chiến lược phát triển của mình. Trong nghiên cứu về ngành thư viện 
ñại học ở Mỹ ñể rút ra những bài học kinh nghiệm, Nguyễn Huy Chương (2009) ñã 
khẳng ñịnh rằng, ñể trở thành “hệ thống thư viện to lớn và hiện ñại nhất trên thế 
giới”, ñiều tiên quyết là người Mỹ ñã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của tri thức, 
của “sách và thư viện ñối với sự nghiệp giáo dục của một quốc gia”. Chính nhờ sự 
nhìn nhận tích cực ñó, nên sự nghiệp phát triển thư viện trở thành vấn ñề “có tầm vóc 
chính trị” – nghĩa là có sự vào cuộc của nhà nước, và việc xây dựng thư viện ñược 
“dân chủ hóa, xã hội hóa” – nghĩa là có tham gia của người dùng. 

Khi nói tới thư viện, chúng ta thường hình dung ñó là nơi yên tĩnh, với một 
kho sách khổng lồ, với hình ảnh những con người miệt mài ñọc, nghiên cứu tài liệu. 
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Tới thư viện sẽ cho chúng ta thêm ñộng lực ñể học tập nghiên cứu. Thư viện là một 
phần không thể thiếu của quá trình giáo dục, hỗ trợ và phát triển các mục tiêu giáo 
dục. Tạo cơ hội ñể người ñọc có kinh nghiệm trong việc tạo ra và sử dụng thông tin 
ñể có kiến thức, hiểu bài, làm giàu trí tưởng tượng và thư giãn... 

Từ những cơ sở lý luận trên về thư viện, nhóm tác giả ñã rút ra một số vai trò 
chủ yếu của thư viện ở các trường ñại học như sau: 

Thứ nhất, thư viện là nơi cung cấp nguồn tài liệu quan trọng nhất trong  
nhà trường. 

Sinh viên có thể tiếp cận với rất nhiều nguồn tài liệu qua các kênh khác nhau 
như: từ giảng viên, từ các cuộc hội thảo, thảo luận, từ thực tiễn xã hội và từ thư 
viện... Trong ñó, tài liệu ñược cung cấp từ thư viện trường vẫn là quan trọng, ñầy ñủ, 
toàn diện, phong phú. Vì các tài liệu của thư viện trường là những tài liệu ñã ñược 
sàng lọc qua các khâu, có cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học, ñược tích lũy lâu dài và 
ñược kiểm nghiệm qua thực tiễn. 

Thứ hai, thư viện trường là môi trường rèn luyện và phát huy năng lực ñộc lập 
trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Với PPDH mới, lấy người học là trung tâm, nâng cao tính ñộc lập sáng tạo 
của sinh viên, giáo viên chỉ là người gợi mở vấn ñề, ñưa ra những kiến thức cơ bản 
trên cơ sở ñó người học sẽ cập nhật thêm các kiến thức từ các nguồn tài liệu khác 
ñể hiểu vấn ñề một cách thấu ñáo và cặn kẽ hơn. Với PPDH mới cũng ñòi hỏi 
người học tiếp thu kiến thức một cách chủ ñộng và có tính sáng tạo, muốn vậy sinh 
viên không thể không ñọc tài liệu, cập nhật thông tin và do ñó thư viện càng quan 
trọng trong việc giúp sinh viên hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc tiếp thu, 
lĩnh hội kiến thức. 

Thứ ba, Thư viện là môi trường học tập mở rộng cho sinh viên cả về không 
gian, thời gian và tri thức, góp phần bổ sung kiến thức ngoài nội dung chương trình 
và kế hoạch ñào tạo của nhà trường. 

Thư viện là nguồn cung cấp tài liệu rộng lớn ñể sinh viên mở rộng tầm nhìn 
của mình ngoài những kiến thức trong giáo trình. Thư viện là kho tàng lưu giữ những 
kiến thức bổ ích, cung cấp, bổ sung và cập nhật nhiều nguồn thông tin khác nhau làm 
giàu vốn kiến thức cho sinh viên. Thư viện ñóng vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu khoa học giúp sinh viên tạo dựng ñược tính chủ 
ñộng và hình thành hướng phấn ñấu ñạt kết quả cao trong học tập. 

Thứ tư, thư viện góp phần ñổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất 
lượng ñào tạo của nhà trường.  
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII 
ñã khẳng ñịnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục ñào tạo... bảo ñảm ñiều 
kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên ñại học; phát 
triển mạnh mẽ phong trào tự học, tự ñào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn 
dân, nhất là thanh niên”. Để làm ñược ñiều này không thể thiếu vai trò của thư viện. 
Phương pháp giảng dạy mới phải hướng tới trang bị cho người học cách học ñể tự họ 
có thể cập nhật kiến thức thường xuyên, liên tục, phát huy mạnh mẽ tính chủ ñộng 
của người học. Vậy, PPDH mới ñòi hỏi khai thác thông tin tối ña, ñể thực hiện 
PPDH mới một cách có hiệu quả thì cần phải coi trọng thời gian tự học của sinh viên 
với sự trợ giúp của thư viện. 

Nhận thức ñược vai trò quan trọng của thư viện ñối với hoạt ñộng học tập của 
sinh viên cũng như yêu cầu của ñổi với phương pháp giáo dục trong nhà trường, 
trong thời gian qua trường ĐHCNHN ñã ñầu tư về cơ sở vật chất và con người cho 
thư viện của trường, giúp cho các em sinh viên có môi trường học tập tốt nhất và 
nâng cao tính tích cực trong học tập, nâng cao khả năng tự học tự nghiên cứu của các 
em. Tuy nhiên, ñối với sinh viên, ñặc biệt là sinh viên chuyên ngành TCNH của 
trường ñã thực sự nhận thức ñược vai trò của thư viện và vận dụng nó vào quá trình 
học tập ñể nâng cao hiệu quả học tập của mình hay chưa và còn yếu tố nào tác ñộng 
hạn chế việc phát huy vai trò của thư viện trong hoạt ñộng học tập, nghiên cứu của 
các em sinh viên là ñiều mà nhóm nghiên cứu trăn trở, muốn tìm hiểu và ñưa ra giải 
pháp nhằm phát huy tối ña vai trò của thư viện ñối với hoạt ñộng của sinh viên. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thấy ñược mức ñộ sử dụng tài liệu thư viện trong học tập nghiên cứu của 
sinh viên ngành TCNH trường ĐHCNHN nhóm nghiên cứu ñã thực hiện phát phiếu 
ñiều tra ñối với 179 sinh viên năm thứ 3, 4 ngành TCNH. Sau khi thu thập và kiểm 
tra phiếu ñiều tra, nhóm tác giả thu ñược 130 phiếu hợp lệ và tiến hành phân tích, 
tổng hợp trên 130 phiếu ñó và thu ñược kết quả như phần thực trạng về vai trò của 
thư viện trong hoạt ñộng học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành TCNH trường 
ĐHCNHN dưới ñây. 

4. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

Thứ nhất, với câu hỏi: “Bạn từng lên thư viện trường ĐHCNHN chưa?”, kết 
quả nhận ñược như sau: 
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Kết quả ñiều tra cho thấy trong số các sinh vi
từng lên thư viện một v
bài tập nhóm hoặc lên thư vi
chiếm 39,23%, số sinh vi
thư viện rộng rãi, thoáng mát, có không khí và 
nhiên, chỉ có 3,83% số sinh vi
số sinh viên này lên thư vi
viện nhằm mục ñích ñọc các t
kiến thức trong giáo trình c
TCNH trong quá trình h
khác nhau ñể phục vụ cho hoạt ñộng học của m
số sinh viên ñược hỏi ch
số sinh viên chưa lên thư vi
bình; 11,11% số sinh vi

Thứ hai, kết quả ñiều tra cho thấy 100% sinh 
viên chưa lên thư viện tr
giáo trình môn học ñể nâng cao nhận thức về môn học ñó nh
tự tìm kiếm và ñọc tài li

Thứ ba, số sinh vi
liệu tham khảo nhưng không mang tính ch
khi môn học có bài thảo luận nhóm.

Thứ tư, trong số sinh vi
liên quan ñến môn học ngo
tìm kiếm trên internet, mư
viên ñược hỏi ñã từng m

Thứ năm, sở dĩ s
internet ña dạng, phong phú, thu
của thư viện chỉ có 60% số sinh vi
(40% số sinh viên ñược hỏi ch

ết quả ñiều tra cho thấy trong số các sinh viên ñược hỏi có 50% sinh vi
ện một vài lần chủ yếu ñể học nhóm khi các môn học có y

ên thư viện ñể ôn thi học kỳ. Số sinh viên lên thư vi
ếm 39,23%, số sinh viên này lên thư viện ñể học nhóm, ôn thi v

ãi, thoáng mát, có không khí và ñộng lực học tập khi học ở ñây. Tuy 
ỉ có 3,83% số sinh viên ñược hỏi trả lời “thường xuyên lên thư vi
ên này lên thư viện ngoài việc học nhóm, ôn thi, làm bài t

ện nhằm mục ñích ñọc các tài liệu liên quan ñến môn học ñể hiểu r
giáo trình của các môn học. Như vậy, hầu hết các sinh vi

trong quá trình học ñều ñã lên thư viện trường với những mục ñích cụ thể 
ể phục vụ cho hoạt ñộng học của mình. Bên cạnh ñó, có khoảng 6,92% 

ợc hỏi chưa lên thư viện trường lần nào vì không có nhu c
lên thư viện lần nào thì có 88,89% là ñạt kết quả học tập trung 

ố sinh viên chưa lên thư viện lần nào có kết quả học tập xuất sắc.

ết quả ñiều tra cho thấy 100% sinh viên ñược hỏi
ện trường lần nào) ñều nhận thức ñược cần ñọc các t

ọc ñể nâng cao nhận thức về môn học ñó nhưng lại ch
ài liệu, ñặc biệt là tài liệu ở thư viện trường. 

ố sinh viên ñược hỏi ñều trả lời các môn học giảng vi
ưng không mang tính chất bắt buộc. Sinh viên chủ yếu ñọc t

ảo luận nhóm. 

ố sinh viên ñược hỏi 100% ñều trả lời ñã từng ñọc các t
ến môn học ngoài giáo trình của môn học nhưng chủ yếu 

nternet, mượn bạn bè, mua ở các hiệu sách…chỉ có 9,
ừng mượn tài liệu ở thư viện trường. 

ở dĩ sinh viên chủ yếu tìm ñọc tài liệu trên Internet do thông tin trên 
phong phú, thuận tiện cho việc tìm kiếm tài liệu, với nguồn t

ện chỉ có 60% số sinh viên ñược hỏi ñã từng tìm kiếm tài li
ợc hỏi chưa từng tìm kiếm tài liệu ở thư viện tr

Chưa lên lần 
nào(6.92%)
Lên một vài lần(50

Đến nhiều 
lần(39.23%)
Đến thường 
xuyên(3.83%)

 

ợc hỏi có 50% sinh viên ñã 
ần chủ yếu ñể học nhóm khi các môn học có yêu cầu làm 

ên lên thư viện nhiều lần 
ện ñể học nhóm, ôn thi và làm bài tập vì 

ộng lực học tập khi học ở ñây. Tuy 
ên lên thư viện”, trong 
àm bài tập còn lên thư 

ến môn học ñể hiểu rõ hơn những 
ậy, hầu hết các sinh viên ngành 
ờng với những mục ñích cụ thể 

ạnh ñó, có khoảng 6,92% 
ào vì không có nhu cầu. Trong 

ạt kết quả học tập trung 
ết quả học tập xuất sắc. 

ợc hỏi (cả những sinh 
ợc cần ñọc các tài liệu ngoài 

ại chưa có ý thức 

ợc hỏi ñều trả lời các môn học giảng viên có gợi ý tài 
ủ yếu ñọc tài liệu 

ừng ñọc các tài liệu 
ủ yếu các tài liệu này 

ở các hiệu sách…chỉ có 9,23% số sinh 

rên Internet do thông tin trên 
ệu, với nguồn tài liệu 

ài liệu ở thư viện 
ện trường). Trong số 

50%)



 

sinh viên ñã từng tìm ki

tạm hài lòng với nguồn t
liệu của thư viện trường còn s
chuyên môn sâu và hay chưa nhi
trong ngành TCNH còn h

 

 

Thứ sáu, kết quả ñiều tra cũng cho thấy 76,92% số sinh vi
phương pháp giảng dạy của các môn học tác ñộng tới thói quen ñọc t
viên, nếu môn học hay, hấp dẫn, có li
viên, kích thích mong mu

liệu của sinh viên. Số sinh vi
thói quen ñọc tài liệu ngo
nội dung, không cần tìm ki

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GIÚP NÂNG CAO VAI TR

VIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VI

– NGÂN HÀNG, TRƯ

Kết quả nghiên c

huy tối ña vai trò của m

viện có thể trở thành nhân t

tạo môi trường tự học, tự nghi

xuất một vài giải pháp nh

Thứ nhất, cần kết hợp giữa ñổi mới ph
mới thư viện trường. Hoạt ñộn

quả khi hoạt ñộng học tập của sinh vi
học, thư viện, cơ sở thực nghiệm v
việc ñổi mới PPDH 
ĐHCNHN cũng không nằm ngo

Sinh viên ñã từng mượn 
tài liệu thư viện(

Sinh viên chưa từng 
mượn tài liệu thư 
viện(90.77%)

ìm kiếm tài liệu ở thư viện thì chỉ có 38,66% số sinh vi

ới nguồn tài liệu của thư viện trường, 61,34% sinh vi
ng còn sơ sài, chủ yếu là giáo trình của các trư

chuyên môn sâu và hay chưa nhiều, ñặc biệt là các sách của các tác giả nổi tiếng 
còn hạn chế.  

 

 

 

ết quả ñiều tra cũng cho thấy 76,92% số sinh viên ñư
ảng dạy của các môn học tác ñộng tới thói quen ñọc t

ếu môn học hay, hấp dẫn, có liên hệ thực tế sẽ tạo hứng thú học tập cho sinh 
viên, kích thích mong muốn tìm hiểu nội dung môn học và tạo nhu cầu cần ñọc t

ố sinh viên cho rằng phương pháp giảng dạy không tác ñộng tới 
ệu ngoài giáo trình chiếm 23,08% với lý do giáo tr

ìm kiếm thêm. 

ỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GIÚP NÂNG CAO VAI TR

ỆN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ên cứu cho thấy, thư viện trường ĐHCNHN chưa th

ủa mình ñối với hoạt ñộng của sinh viên ngành 

ành nhân tố quan trọng góp phần ñổi mới phương pháp d

ờng tự học, tự nghiên cứu, kích thích sự chủ ñộng của sinh vi

ải pháp như sau: 

ần kết hợp giữa ñổi mới phương pháp dạy và học kết hợp với ñổi 
ờng. Hoạt ñộng ñào tạo sinh viên của trường ñại học sẽ chỉ có hiệu 

ả khi hoạt ñộng học tập của sinh viên ñược thực hiện trong cả bốn môi tr
ở thực nghiệm và môi trường thực tế. Trong những

 ở Việt Nam ñược thực hiện một cách mạnh mẽ v
ũng không nằm ngoài xu thế ñó, nhà trường cũng ñã r
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Sinh viên ñã từng mượn 
tài liệu thư viện(9.23%)

Sinh viên chưa từng 
mượn tài liệu thư 

ỉ có 38,66% số sinh viên ñược hỏi 

ờng, 61,34% sinh viên cho rằng tài 
ường, các tài liệu 

ủa các tác giả nổi tiếng 

ên ñược hỏi cho rằng 
ảng dạy của các môn học tác ñộng tới thói quen ñọc tài liệu của sinh 

ệ thực tế sẽ tạo hứng thú học tập cho sinh 
ạo nhu cầu cần ñọc tài 

ảng dạy không tác ñộng tới 
ếm 23,08% với lý do giáo trình có ñầy ñủ 

ỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GIÚP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA THƯ 

ÊN NGÀNH TÀI CHÍNH 

ỘI 

chưa thực sự phát 

ên ngành TCNH. Để thư 

ương pháp dạy và học, 

ứu, kích thích sự chủ ñộng của sinh viên, tác giả ñề 

ọc kết hợp với ñổi 
ại học sẽ chỉ có hiệu 

ợc thực hiện trong cả bốn môi trường: lớp 
ờng thực tế. Trong những năm gần ñây, 

ạnh mẽ và trường 
ã rất quan tâm, chú 



 

258 

trọng tới vấn ñề này và cũng ñã có rất nhiều cuộc hội thảo ñược ñưa ra ñể trao ñổi và 

bàn luận về vấn ñề này. Với phương pháp giảng dạy mới lấy người học làm trung 
tâm cần kết hợp nhiều yếu tố như: giảng viên phải có kiến thức vững vàng, chuyên 
môn sâu và luôn cập nhật, phương pháp giảng dạy mới ñòi hỏi cần có sự trợ giúp của 
các trang thiết bị hiện ñại; ñồng thời thư viện phải ñóng vai trò quan trọng trong công 

tác hỗ trợ học tập, giảng dạy. Thư viện phải là nơi cung cấp tài liệu, phòng ñọc, 
phòng tự học, nơi thử nghiệm lý thuyết và thực hiện ý tưởng của sinh viên.  

Thứ hai, cần có sự ñầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, ñặc biệt 
nguồn tài nguyên tài liệu chuyên ngành cho thư viện. Trong thời gian qua, nhà 
trường ñã có sự ñầu tư mạnh mẽ vào hệ thống thư viện trường như xây mới thư viện 
ñể có không gian học tập rộng rãi, ñầu tư phòng truy cập internet… Tuy nhiên, bộ 

máy tra cứu thông tin, ñặc biệt là các thông tin chuyên ngành trên internet còn hạn 
chế, do hầu hết các trang tin này ñều cần mua quyền truy cập. Do vậy, cần ñầu tư 
thêm vào nguồn dữ liệu này ñể tạo ñiều kiện cho sinh viên có thể khai thác, truy cập 
tìm kiếm thông tin chuyên ngành trên internet. Ví dụ, nếu sinh viên có thể truy cập 

ñược vào thư viện pháp luật thì các em có thể cập nhật ñược những văn bản pháp luật 
liên quan ñến ngành TCNH và nắm bắt ñược những thay ñổi của các văn bản ñể ứng 
dụng vào thực tiễn. Bên cạnh ñó, nguồn tài liệu, ñặc biệt là tài liệu chuyên ngành 
TCNH, còn chưa phong phú, chưa ñáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của sinh viên. 

Các tạp chí liên quan ñến ngành TCNH hiện có trên thư viện bao gồm: Thời báo 
Kinh tế Sài gòn, thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo Ngân hàng, Thời báo Tài chính 
Việt Nam, Kinh tế châu Á Thái Bình Dương, Kinh tế dự báo, Kinh tế Việt Nam và Tài 
chính doanh nghiệp. Các giáo trình liên quan ñến ngành TCNH trên thư viện cũng 

khá ñầy ñủ, tuy nhiên lượng giáo trình mới xuất bản rất ít, hầu hết là các giáo trình 
cũ, xuất bản từ những năm 2002 ñến năm 2007. Vì vậy nhiều nội dung trong giáo 
trình ñã không còn phù hợp với thực tiễn ngành TCNH hiện nay nên sinh viên không 
còn mấy hứng thú với việc tra cứu tài liệu từ những cuốn giáo trình này. Chính vì 

vậy thư viện cần bổ sung thêm các giáo trình mới, tạp chí mới liên quan ñến ngành 
TCNH sao cho tính ứng dụng vào thực tiễn là cao nhất. Việc bổ sung tài liệu cần 
phải bám sát, phù hợp với ñề cương của từng môn học và theo sự ñề xuất của giảng 
viên chuyên ngành. 

Thứ ba, trong ñề cương chi tiết của từng môn học cần ghi rõ những tài liệu bắt 
buộc và những tài liệu tham khảo yêu cầu sinh viên ñọc thêm và coi như ñây là một 

trong những yêu cầu của môn học ñối với sinh viên. Danh mục tài liệu này ñược thay 
ñổi, ñiều chỉnh, bổ sung ở từng năm học cập nhật theo sự thay ñổi thực tế.  
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Thứ tư, ñối với các giảng viên của từng môn học cần nắm ñược danh mục các 
tài liệu của môn học có ở thư viện ñể giới thiệu cho sinh viên ñọc. 

Thứ năm, cần tổ chức hướng dẫn sinh viên cách sử dụng thư viện, cách thức tra 
cứu tìm tài liệu ñặc biệt là với sinh viên năm thứ nhất. 

Thứ sáu, thư viện nên liên kết với các trường ñại học cùng khối ngành kinh tế, 
tài chính, ngân hàng ñể sinh viên có thể tra cứu thông tin thông qua các diễn ñàn sinh 
viên của các trường bạn, như vậy cũng giúp sinh viên học hỏi ñược nhiều kiến thức 
hơn liên quan ñến ngành học. 

Thứ bảy, cán bộ thư viện ngoài thái ñộ phục vụ tốt, nhiệt tình chu ñáo, tạo cảm 
giác gần gũi thân thiện với người ñọc còn phải là chiếc cầu nối giữa người ñọc với 
thư viện và tài liệu, hướng dẫn cho người ñọc ñể họ có thể khai thác nguồn thông tin, 
tài liệu tốt nhất có trong thư viện. Đồng thời cán bộ thư viện cũng phải giúp sinh viên 
tìm kiếm ñược tài liệu mình cần một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất, giảm 
thiểu thời gian mượn, trả sách cho sinh viên. Do vậy, cần nâng cao kỹ năng nghiệp 
vụ ñối với cán bộ thư viện, tăng khả năng truy cập thông tin, thu thập và chọn lọc 
thông tin nhanh chóng, chính xác.  

6. KẾT LUẬN 

Trong trường ñại học, thư viện góp phần ñào tạo nguồn nhân lực có tri thức 
cho ñất nước, thúc ñẩy tiến bộ xã hội, phát triển sản xuất và các khoa học công nghệ. 
Thư viện cung cấp cho xã hội những thông tin khoa học mới mẻ, ñặc biệt là những 
thành quả của các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên 
trong trường. Đây là dạng thông tin mang tính ñặc thù và ñôi khi là những thông tin 
ñộc nhất, khó tìm thấy ở nơi khác. Thư viện bổ sung và cập nhật những kiến thức 
mới, những phương pháp giảng dạy tiên tiến làm cho việc học tập và giảng dạy thêm 
sinh ñộng và hấp dẫn. Thư viện mở rộng ñiều kiện học tập cho sinh viên cả về không 
gian, thời gian và các lĩnh vực tri thức mới so với khuôn khổ quy ñịnh về nội dung, 
chương trình và kế hoạch ñào tạo của nhà trường. Chính vì vậy, giảng viên cần phải 
nêu cao vai trò của thư viện cho sinh viên của mình biết và hướng dẫn các em cách 
học tập tại thư viện ñể nâng cao hiệu quả dạy và học, nhất là ñối với sinh viên ngành 
TCNH, Khoa Quản lý kinh doanh, trường ĐHCNHN. 
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TÓM TẮT 

Bài viết chỉ ra vai trò quan trọng của học phần Thực tập cơ sở ngành và Thực 
tập tốt nghiệp (sau ñây gọi là học phần Thực tập) của sinh viên chuyên ngành TCNH. 
Từ ñó chỉ ra sự cần thiết phải nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này tại Khoa 
Quản lý kinh doanh trường ĐHCNHN. Tác giả ñi sâu phân tích kết quả học phần 
Thực tập cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 6, khóa 7. Tác giả 
cũng khảo sát ý kiến của các sinh viên ñã hoàn thành chương trình thực tập; Đồng 
thời, phỏng vấn lấy ý kiến của một số giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên thực 
tập. Kết quả ñược dùng ñể phân tích ñánh giá tìm ra giải pháp ñể nâng cao chất 
lượng giảng dạy học phần Thực tập. Tác giả thấy rằng cần có sự phối hợp giữa các 
bên: Khoa, Nhà trường, các doanh nghiệp và cán bộ doanh nghiệp, giảng viên hướng 
dẫn, sinh viên ñể nâng cao chất lượng học phần Thực tập. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm qua, trường ĐHCNHN ñã yêu cầu sinh viên hệ ñại học năm 
thứ ba thực tập cơ sở ngành và sinh viên năm thứ tư ñi thực tập tốt nghiệp tại doanh 
nghiệp. Đây là ñiều kiện bắt buộc ñối với tất cả sinh viên khi muốn hoàn thành 
chương trình ñào tạo. Kết thúc quá trình thực tập sinh viên phải viết báo cáo kiến tập, 
báo cáo thực tập, chuyên ñề tốt nghiệp cuối khóa. Hai học phần này chiếm tổng số là 
12 tín chỉ trong chương trình, ñiểm số ñánh giá kết quả cũng quan trọng ñối với sinh 
viên. Tuy nhiên, từ góc nhìn của các giảng viên, không phải bất cứ sinh viên nào 
mang về một báo cáo tốt, ñạt ñược ñiểm số cao cũng ñồng nghĩa với việc sinh viên 
ñó ñã thực sự học hỏi thu nhận ñược nhiều tri thức, kỹ năng từ môi trường thực tế 
doanh nghiệp. Rất nhiều sinh viên coi thực tập chỉ là quá trình lấy số liệu ñể viết báo 
cáo và có xác nhận của công ty, chứ không phải là quá trình học hỏi, vận dụng lý 
thuyết vào thực tế, nâng cao tri thức, rèn luyện các kỹ năng. Trên thực tế, hiệu quả 
thực tập của sinh viên cao hay không, làm thế nào ñể nâng cao hiệu quả quá trình 
thực tập cần phải có một nghiên cứu kỹ lưỡng. 
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Xuất phát từ thực trạng này, nhóm tác giả ñã thực hiện một cuộc khảo sát ý 
kiến của sinh viên chuyên ngành TCNH, một số phỏng vấn nhỏ giảng viên ngành 
TCNH. Từ ñó các tác giả phân tích thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân thực trạng ñể ñưa 
ra một số gợi ý nhằm nâng cao chất lượng học phần Thực tập cơ sở ngành và Thực tập 
tốt nghiệp (sau ñây gọi chung là Thực tập) ñối với sinh viên chuyên ngành TCNH.  

2. VAI TRÒ CỦA THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Ngành TCNH là một ngành học với nội dung kiến thức rộng, có liên quan 
nhiều ñến các lĩnh vực kinh tế chuyên sâu như kinh tế vi mô, vĩ mô, kế toán, thuế, 
chứng khoán, ngân hàng… Do vậy việc học tốt chuyên ngành ñòi hỏi người học phải 
có kiến thức nền tảng vững vàng, có kiến thức thực tế về hoạt ñộng của các doanh 
nghiệp, của nền kinh tế trong nước và khu vực, có khả năng so sánh tổng hợp, phân 
tích ñánh giá. Tại trường ĐHCNHN, năm thứ ba các sinh viên ngành học TCNH sẽ 
lựa chọn chuyên ngành học. Ngành TCNH ñược chia thành hai chuyên ngành hẹp, 
ñó là TCNH và Tài chính doanh nghiệp. Chuyên ngành TCNH là ngành học chuyên 
về lĩnh vực ngân hàng, ñầu tư tài chính với một số môn học như ngân hàng thương 
mại, ngân hàng trung ương, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng. Chuyên ngành Tài 
chính doanh nghiệp nghiên cứu các vấn ñề tài chính trong doanh nghiệp, cách thức 
quản lý tài chính doanh nghiệp, ñầu tư của doanh nghiệp với một số môn học như tài 
chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp. Việc phân chia chuyên ngành 
sẽ giúp việc giảng dạy và học tập ñược chuyên sâu hơn, thực tế hơn.  

Đối với sinh viên TCNH, hoạt ñộng thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng 
không chỉ với quá trình học tập mà còn với cả sự nghiệp của sinh viên sau này. Kết 
quả thực tập tốt nghiệp thường ñược tính ñiểm với trọng số tương ñối lớn trong học 
kỳ, ảnh hưởng ñến kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên. Ngoài ra, kỳ thực tập này 
giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các ñơn vị, qua ñó có ñiều kiện so 
sánh, ñối chiếu giữa lý thuyết, kiến thức chuyên ngành ñã ñược học trong nhà trường 
với thực tiễn vận dụng tại ñơn vị. Thông qua quá trình thực tập sinh viên có thể phân 
tích, ñánh giá ñược tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của ñơn vị thực tập qua 
ñó tìm ra ñược những mặt hạn chế của ñơn vị ñể ñề xuất những giải pháp khắc phục, 
phục vụ cho quá trình viết chuyên ñề, luận văn sau này. Các hoạt ñộng thực tiễn 
thêm một lần nữa giúp sinh viên hiểu ñược mình sẽ làm công việc như thế nào sau 
khi ra trường và có những ñiều chỉnh kịp thời với chiến lược rèn luyện phù hợp hơn. 

Quá trình áp dụng các kiến thức học ñược trong nhà trường vào thực tế công 
việc giúp sinh viên nhận biết ñược ñiểm mạnh, ñiểm yếu của mình và cần trang bị 
thêm những kiến thức, kỹ năng gì ñể ñáp ứng nhu cầu công việc. Quá trình thực tập 
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còn giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc, rèn luyện tác phong làm việc, 
nâng cao ý thức kỷ luật của sinh viên và thực hành một số kỹ năng mềm trong công 
việc, kỹ năng thu thập thông tin và mô tả thực tế tình hình doanh nghiệp. Những trải 
nghiệm ban ñầu này giúp sinh viên tự tin hơn khi tìm việc làm sau khi ra trường. Tri 
thức thực tế giúp các bạn chuẩn bị tốt về tri thức, kỹ năng, tâm lý khi thực sự tham 
gia thị trường lao ñộng. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể thiết lập ñược các 
mối quan hệ trong nghề nghiệp của mình. Nếu thực tập tốt, một số sinh viên còn có 
cơ hội kiếm ñược việc làm ngay trong quá trình thực tập. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nhóm tác giả ñã sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh kết quả kiến 
tập và thực tập của tất cả sinh viên khóa 6 và khóa 7 chuyên ngành TCNH. Số liệu 
thống kê ñược lấy trên trang web www.qlcl.edu.vn của Trung tâm quản lý chất lượng 
trường ĐHCNHN. Số liệu lấy kết quả thực tập của 169 sinh viên khóa 7, 295 sinh 
viên khóa 6. Đồng thời các tác giả phát phiếu khảo sát tới 50/464 sinh viên khóa 6, 
khóa 7 thuộc ngành TCNH. Các tác giả cũng thực hiện một số phỏng vấn nhỏ ñối với 
các giảng viên trực tiếp tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập. Kết quả tổng hợp ñược 
nhóm tác giả xử lý trên phần mềm excel ñể xác ñịnh ñược những vấn ñề nổi cộm 
trong quá trình thực tập của sinh viên chuyên ngành TCNH. Từ ñó tác giả phân tích 
những mặt ñạt ñược, những mặt hạn chế của quá trình thực tập của sinh viên, hướng 
dẫn thực tập của các giảng viên. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn 
chế, tác giả ñưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của học phần này. 

4. KẾT QUẢ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÓA 6, 7 CHUYÊN NGÀNH 

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  

4.1. Kết quả thống kê 

Nhóm tác giả ñã tập hợp số liệu ñiểm thực tập cơ sở ngành của các sinh viên 
khóa 6, khóa 7 và ñiểm thực tập tốt nghiệp của khóa 6 ngành TCNH theo thang ñiểm 
số và thang ñiểm chữ; Sau ñó, vẽ biểu ñồ ñể thấy rõ tương quan về kết quả ñiểm giữa 
các khóa. Nhờ vậy tác giả ñưa ra một số nhận ñịnh cơ bản sau: 

4.1.1. Học phần Thực tập cơ sở ngành 

Đây là học phần sinh viên ñạt ñiểm số khá cao ở cả khóa 6 và khóa 7. Theo 
như biểu ñồ cho thấy số sinh viên ñạt ñiểm A là cao: khóa 6 chiếm 89% (với ñiểm 9 
ñến 10 chiếm tới 74%), khóa 7 có tỷ lệ cao hơn 92% (trong ñó ñiểm 9 ñến 9,5 chiếm 
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61%). Đây là học phần giúp sinh viên bước ñầu làm quen với thực tế ñơn vị, do vậy 
các em rất hào hứng khi ñến thực tập. Điều này cũng chứng tỏ các sinh viên rất cố 
gắng hoàn thành quá trình kiến tập, viết báo cáo tốt. 

 

Hình 1: Biểu ñồ phản ánh kết quả ñiểm kiến tập ngành TCNH K6 

                                                                                  Nguồn: Qlcl.edu.vn. 

 

Hình 2: Biểu ñồ phản ánh kết quả ñiểm kiến tập ngành TCNH K7 

Nguồn: Qlcl.edu.vn. 

So sánh kết quả của sinh viên khóa 6 và 7 các tác giả nhận thấy: Mặc dù khóa 
7 có tỷ lệ ñiểm A cao hơn khóa 6 nhưng khóa 7 có ñiểm A phổ biến là ñiểm 9 và 8,5. 
Khóa 7 không thấy có ñiểm 10. Khóa 7, số lượng ñiểm 8,5 ñạt 31%, so với 15% của 
khóa 6. Lý giải về vấn ñề này, tác giả cho rằng, khóa 7 ngành TCNH có thêm sinh 
hơn 20 sinh viên Lào học cùng lớp sinh viên Việt Nam, do khó khăn về ngôn ngữ 
nên số sinh viên Lào này chỉ ñạt phổ ñiểm chủ yếu từ 8,5 trở xuống. 
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khóa 7 lại chiếm tỷ lệ cao 34% so với 15% ở khóa 6. Như vậy, ở khóa 7 kết quả ñiểm 
A có xu hướng chỉ ở mức ñạt không cao. Đặc biệt khóa 7 có hai sinh viên ñạt ñiểm F 
ñó là sinh viên Lào không hoàn thành bài chuyên ñề. Đây cũng là một ñiểm lưu ý 
của Khoa và Nhà trường. 

 Nhìn chung, kết quả của học phần kiến tập và thực tập tốt nghiệp của sinh 
viên khóa 6, 7 ñều tốt. Kết quả này ñã phán ánh ñược phần nào chất lượng của hai 
học phần này. Tuy nhiên ñây mới chỉ là kết quả ño bằng ñiểm số của các báo cáo, 
chuyên ñề thực tập của sinh viên, còn thực tế hiệu quả thực tập của sinh viên có tốt 
hay không? Để trả lời rõ hơn câu hỏi này, nhóm tác giả ñã thực hiện khảo sát tới sinh 
viên. Bên cạnh ñó tác giả cũng phỏng vấn một số giảng viên tham gia hướng dẫn 
sinh viên chyên ngành. 

4.2. Kết quả khảo sát 

Thông qua quá trình khảo sát, tới một số sinh viên khóa 6, 7 và phỏng vấn các 
giảng viên hướng dẫn thực tập, nhóm tác giả ñã rút ra ñược một số nhận ñịnh sau: 

4.2.1. Những mặt ñạt ñược 

Thứ nhất, ña số các sinh viên ñều ý thực ñược tầm quan trọng của quá trình 
thực tập nên ñã có sự chuẩn bị tốt ngay từ năm thứ ba. Các em ñã chủ ñộng liên hệ 
cơ sở thực tập phù hợp với ñiều kiện học tập và ñúng với chuyên ngành mình học. 
Sinh viên có ý thức sớm trong việc lựa chọn ñề tài ñể phục vụ cho quá trình viết 
chuyên ñề, luận văn sau này dựa vào việc ñọc tài liệu, tham khảo ý kiến các anh chị 
khóa trên, bạn học ở trường khác.  

Thứ hai, hầu hết sinh viên ñều chăm chỉ ñến ñơn vị thực tập hằng tuần với 
mong muốn ñược học hỏi, lấy ñược số liệu ñể viết báo cáo, ñược sự hướng dẫn làm 
việc của nhân viên ñơn vị thực tập. Tại nơi thực tập các em có ý thức chấp hành tốt 
kỷ luật, có thái ñộ hòa nhã, thân thiện với nhân viên ñơn vị. Các em cũng luôn trau 
dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm của các anh chị nhân viên ñể làm quen với công 
việc ñược giao. Các em ñược cọ xát với môi trường làm việc cụ thể và tích lũy kinh 
nghiệm cho mình. Một số em ñã chứng tỏ bản thân với ñơn vị thực tập và có em ñã tìm 
ñược việc làm ngay khi kết thúc ñợt thực tập. Các em cũng thường xuyên trao ñổi với 
bạn bè, giáo viên hướng dẫn về cách khai thác dữ liệu, cách viết báo cáo, phân tích 
dữ liệu. Tại khóa 7, khi ñược hỏi hầu hết sinh viên ñủ ñiều kiện sẵn sàng làm luận 
văn và bảo vệ luận văn trong thời gian tới. 

Hầu hết các em cho rằng, quá trình thực tập ñã giúp sinh viên có thêm các kỹ 
năng làm việc, phân tích dữ liệu, viết báo cáo. Các em ñã mạnh dạn hơn trong quá 
trình giao tiếp, chủ ñộng thu thập số liệu thông tin ñể viết báo cao.  
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Thứ ba, phần lớn sinh viên ñều ñánh giá công tác chuẩn bị của Khoa và Nhà 
trường là tốt. Quy trình thực tập ñang áp dụng rõ ràng, ñơn giản, thuận tiện với từng 
mốc thời gian cụ thể giúp sinh viên có thể theo dõi và làm theo từng bước một cách 
dễ dàng. Quy trình này cũng tạo tính chủ ñộng cho sinh viên khi cho phép sinh viên 
ñược tự liên hệ ñơn vị thực tập, tự mang giấy giới thiệu ñến ñơn vị thực tập. Việc các 
em ñược nhà trường giới thiệu ñến ñơn vị thực tập thông qua giấy giới thiệu ñã hỗ 
trợ nhiều cho sinh viên trong quá trình thực tập.  

Trước mỗi ñợt thực tập sinh viên ñược phổ biến nội quy thực tập. Sinh viên ñi 
thực tập chưa thực sự hoàn thiện về các kiến thức và kỹ năng nên Khoa tổ chức buổi 
ñịnh hướng, hướng dẫn ñầy ñủ về cách thức cũng như kinh nghiệm ñể có ñược kỳ thực 
tập hiệu quả. Bên cạnh ñó, sinh viên sẽ nắm ñược quy trình thực tập ñể có thể chủ 
ñộng trong quá trình làm bài báo cáo. Ngoài ra, các em còn nhận ñược tài liệu hướng 
dẫn thực tập và hướng dẫn viết báo cáo của Khoa, ñược ñánh giá rất chi tiết và hợp lý. 

Thứ tư, các sinh viên ñều rất hài lòng về kiến thức vững chắc và sự tận tình 
hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. Các yêu cầu giáo viên ñưa ra không quá cao và 
mọi thắc mắc của sinh viên luôn ñược các thầy cô trả lời kịp thời, thỏa ñáng. Trong 
quá trình thực tập giảng viên hướng dẫn luôn bám sát, ñôn ñốc, hướng dẫn sinh viên 
tìm hiểu thực tế doanh nghiệp, lấy số liệu, hoàn thành báo cáo. Đặc biệt một số sinh 
viên Lào còn trả lời khảo sát cảm ơn các thầy cô ñã xin chỗ thực tập, giúp ñỡ các 
sinh viên Lào rất nhiều. 

Thứ năm, thông qua internet các em ñã có thêm nhiều tài liệu tham khảo khi 
hoàn thành báo cáo, chuyên ñề của mình. Mạng xã hội cũng giữ một vai trò quan 
trọng ñối với quá trình thực tập của các em. Thông qua ñó, các em trao ñổi với nhau, 
với những người ñi trước có tri thức và kinh nghiệm ñể các em học hỏi. 

Tuy nhiên trong quá trình hướng dẫn thực tập sinh viên, chúng tôi nhận thấy 
vẫn còn một số những ñiểm hạn chế cần khắc phục: 

Thứ nhất, mặc dù ñại ña số sinh viên ñến thời ñiểm sắp ra trường ñã xác ñịnh 
ñược ñộng cơ ñúng ñắn là phải tích lũy kiến thức thực tế. Các em ñã nỗ lực trong quá 
trình thực tập, học hỏi ñể lấp ñi các lỗ hổng còn trống về kiến thức. Bên cạnh ñó 
cũng có không ít sinh viên lại chỉ coi trọng con dấu xác nhận của nơi thực tập trên 
báo cáo, coi thường quá trình nghiên cứu thực tế nên dẫn ñến tình trạng “thực tập 
trên giấy” thậm chí sao chép máy móc các chuyên ñề năm trước. Chính thái ñộ này 
làm cho quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên không phát huy ñược tác dụng 
như mong ñợi, thậm chí lại dẫn ñến những mặt tiêu cực. Trong quá trình thực tập, 
khả năng ghi chép, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin của sinh viên còn chưa cao 
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nên các giảng viên hướng dẫn khá vất vả, mất nhiều công sức hướng dẫn, sửa chữa 
báo cáo chuyên ñề ñể ñạt ñược như yêu cầu. 

Thứ hai, số sinh viên ở thành phố hoặc gia ñình có mối quan hệ quen biết các 
cơ quan, doanh nghiệp thì việc liên hệ thực tập có nhiều thuận lợi. Ngược lại, số sinh 
viên ở các huyện hoặc tỉnh khác thì việc liên hệ thực tập gặp không ít khó khăn, 
nhiều khi phải nhờ vả, chạy vạy mới có ñược một chỗ thực tập. Một số sinh viên bày 
tỏ nguyện vọng ñược nhà trường và Khoa Quản lý kinh doanh liên hệ giúp ñịa ñiểm 
thực tập. Việc này Khoa Quản lý kinh doanh ñã làm tốt ñối với nhóm các sinh viên 
Lào, nhưng ñối với sinh viên Việt Nam thì còn hạn chế.  

Thứ ba, việc xin số liệu lĩnh vực tài chính, ngân hàng của sinh viên tại ñơn vị 
thực tập là tương ñối khó khăn. Qua khảo sát, tác giả thấy có nhiều nguyên nhân như: 
mối quan hệ của sinh viên với ñơn vị không chặt chẽ, ý thực thực tập của sinh viên 
tại ñơn vị thực tập còn chưa cao, hoặc vì ñơn vị giữ bí mật thông tin.  

 Điều này khiến các sinh viên gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thành báo 
cáo thực tập, buộc phải tự “chế biến” số liệu. Thực tế ñó dẫn ñến chất lượng thực tập 
không những không cao mà còn ñẩy sinh viên ñến sự mất tự tin và bước ñầu có các 
gian dối trong học tập. 

Một số ñơn vị cũng không nhiệt tình giúp ñỡ sinh viên thực tập về số liệu, 
thường giao làm những công việc lặt vặt. Nhiều lãnh ñạo doanh nghiệp khi ký giấy 
xác nhận thực tập thường không quan tâm ñến nội dung báo cáo của sinh viên, dẫn 
ñến không kiểm soát ñược số liệu trình bày trong báo cáo. Chính ñiều này khiến sinh 
viên cũng có thái ñộ không coi trọng việc ñi thực tập và làm báo cáo theo cách ñối 
phó. Vì vậy mà hiệu quả của ñợt thực tập chưa cao. 

Thứ tư, khi các giáo viên hướng dẫn gặp mặt sinh viên thì gần như tất cả sinh 
viên ñều ñã chọn nơi thực tập của mình. Điều này dẫn ñến việc giáo viên hướng dẫn 
có chuyên môn chưa sâu về nơi sinh viên thực tập do mình hướng dẫn. Do ñó giảng 
viên gặp một số hạn chế trong việc hướng dẫn kỹ sinh viên hoàn thiện báo cáo, chuyên 
ñề một cách tốt nhất. Trong khi ñó việc thay ñổi ñơn vị thực tập ñối với sinh viên là 
tương ñối khó khăn.  

Thứ năm, học phần thực tập sắp xếp vào năm học cuối nên một số giáo viên 
khi chấm ñiểm báo cáo, chuyên ñề vẫn còn tâm lý thương sinh viên. Khi chấm ñiểm 
chủ yếu dựa vào báo cáo cuối cùng mà chưa có biện pháp ñánh giá quá trình thực tập 
của các sinh viên. Việc chấm ñiểm của một số sinh viên chủ yếu là chấm nội dung 
của báo cáo chưa phản ánh ñược ý thức, thái ñộ của sinh viên trong quá trình thực 
tập. Một số em chỉ tập trung vào việc xin số liệu, xử lý số liệu ñể hoàn thành báo cáo 
mà không ñến thực tập tại doanh nghiệp theo ñúng yêu cầu. Việc chỉ có một giáo 
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viên chấm báo cáo thực tập có thể gây ra tình trạng chấm ñiểm không khách quan, 
công bằng giữa các sinh viên. Tổng thể quy trình và cách làm này có thể chưa phản 
ánh ñúng chất lượng học phần Thực tập của sinh viên.  

Thứ sáu, hiện nay theo nhận ñịnh của một số giáo viên hướng dẫn, việc quy 
ñổi số tiết hướng dẫn còn thấp, cụ thể: 30 sinh viên một tuần mới ñược tính 7,5 tiết. 
Như vậy, hướng dẫn mỗi em giảng viên ñược tính 0,25 tiết/tuần. Các giảng viên 
thường mất nhiều thời gian, bỏ nhiều “chất xám” ñể theo dõi, giúp ñỡ, chỉ dạy sinh viên. 
Đặc biệt mỗi sinh viên lại thực tập ở một cơ sở khác nhau, ñặc thù ngành nghề, công 
việc khác nhau. Mỗi sinh viên chọn một ñề tài chuyên ñề khác nhau. Giảng viên vì 
thế mà làm việc khá vất vả. Như vậy, việc quy ñịnh quy ñổi số tiết còn chưa xứng 
ñáng với công sức, trí tuệ của giảng viên hướng dẫn thực sự bỏ ra.  

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

Phương châm của trường ĐHCNHN dành cho sinh viên là “Mục tiêu của các 
bạn là mong muốn của chúng tôi” và phương châm của nhà trường dành cho xã hội 
là “Đào tạo những gì xã hội cần”. Thực hiện và duy trì phương châm này là một bài 
toán khó mà nhiều năm nay chúng ta vẫn ñã, ñang ñi tìm lời giải. Chúng ta vẫn chưa 
có ñược một ñáp án tối ưu và ñây vẫn còn là trăn trở của cán bộ quản lý, giảng viên 
nhà trường. Thông qua phân tích về vai trò của học phần Thực tập, phân tích những 
mặt ñã làm ñược cũng như những hạn chế của quá trình này, các tác giả ñặt ra câu 
hỏi: phải làm sao ñể phát huy mặt ñạt ñược, khắc phục hạn chế của quá trình thực tập 
tốt nghiệp. Trên cơ sở ñó nhóm tác giả xin ñược ñưa ra những khuyến nghị ñề xuất 
nhằm nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên chuyên ngành TCNH. 

Thứ nhất, ñối với Khoa, Nhà trường: Cần xây dựng một chương trình chi tiết 
các môn học phù hợp hơn với từng chuyên ngành, gắn ñào tạo lý thuyết ñi ñôi với 
thực hành. Chúng ta cần lấy ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp về chương trình 
chi tiết ñó. Theo kết quả phỏng vấn một số giảng viên, chương trình chi tiết hiện nay 
còn dành ít thời gian cho các môn cơ sở ngành, các môn chuyên ngành. Nhà trường 
cần có sự liên hệ với các doanh nghiệp thuộc khối ngành ñể có thể giúp ñỡ các sinh 
viên khó khăn trong việc tìm ñịa ñiểm thực tập. Đồng thời nhà trường cần có kế 
hoạch ñưa giảng viên ñi thực tế nhiều hơn ñể nâng cao kiến thức trình ñộ thực tế của 
giảng viên. Thậm chí nhà trường có thể gửi các giảng viên trẻ ñi học tập, làm việc tại 
một số doanh nghiệp ñể lấy thêm kinh nghiệm. Nhà trường nên tăng số tiết quy ñổi 
hướng dẫn thực tập cho giáo viên hướng dẫn. Đây là sự khích lệ cần thiết bởi giáo viên 
hướng dẫn cũng phải ñầu tư nhiều hơn khi giúp sinh viên nâng cao tính thực tế qua 
hoạt ñộng thực tập. 
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Thứ hai, tuyên truyền nhận thức cho sinh viên trước khi ñi thực tập về tầm 
quan trọng của việc liên hệ thực tập nghiêm túc tại các ñơn vị. Điều này là nền tảng 
cho các nghiên cứu thực tế ñể ñi ñến kết quả là báo cáo thực tập trung thực và ñạt 
chất lượng. Công tác tuyên truyền cần giúp cho sinh viên hiểu ñược thực tập tốt 
nghiệp là cơ hội ñể sinh viên tiếp cận thực tế, tăng khả năng tìm kiếm việc làm cho 
sinh viên sau này. Các em cần loại bỏ tư tưởng ñáng phê phán “copy luận văn”, 
“thực tập trên giấy” và các tiêu cực khác liên quan ñến kỳ làm báo cáo thực tập. 

Thứ ba, ñối với Bộ môn nên phân công giáo viên hướng dẫn sau khi sinh viên 
ñã lựa chọn xong ñơn vị thực tập. Việc phân công cần chú ý theo ñúng chuyên môn 
của giáo viên. Như vậy, với nền tảng kiến thức chuyên sâu, các giáo viên sẽ dễ dàng 
hơn trong quá trình hướng dẫn sinh viên.  

Trong chương trình học, cần tổ chức thêm các phần thực hành vào các môn 
học mang tính thực tế như Thực hành nghiệp vụ kinh doanh thương mại, các giao 
dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng ảo… ñể giúp sinh viên tiếp cận với 
số liệu và tình huống thực tế trước khi bắt ñầu quá trình thực tập. 

Bộ môn nên bố trí chấm chéo báo cáo thực tập của sinh viên ñể ñánh giá chính 
xác chất lượng của báo cáo. Trong khi ñó, vẫn ghi nhận ñiểm chấm quá trình thực 
tập của giảng viên hướng dẫn ñồng thời với ñiểm chấm chéo báo cáo thực tập của 
giảng viên khác. 

Thứ tư, các giảng viên tự học tập và bồi dưỡng ñể không ngừng nâng cao năng 
lực của bản thân. Bên cạnh việc hoàn thiện năng lực chuyên môn, các giảng viên 
cũng cần bồi dưỡng thêm về năng lực nghiên cứu. Mỗi bài báo cáo, bài chuyên ñề, 
luận văn tốt nghiệp là một sản phẩm khoa học của các em sinh viên trước khi tốt 
nghiệp. Mỗi giảng viên là một người hướng dẫn khoa học nên ñể giúp các em hoàn 
thành tốt các bài ñó thì người hướng dẫn cần phải tự trau dồi các phương pháp 
nghiên cứu. Nhà trường cũng cần có chế ñộ tài chính cụ thể khuyến khích giảng viên 
nhiều hơn trong lĩnh vực này. 

Giảng viên cần chủ ñộng liên hệ, tìm hiểu thực tế về ñơn vị thực tập của sinh 
viên ñể có cái nhìn khách quan hơn về doanh nghiệp, thập ñược nhiều thông tin, 
nhiều nội dung ñể có thể truyền ñạt lại cho sinh viên trong quá trình hướng dẫn, cũng 

như kiểm tra sinh viên nếu thấy có ñiểm bất hợp lý. Cần yêu cầu các em viết nhật ký 

thực tập, ñưa ra quy ñịnh chặt chẽ về thời gian nộp nhật ký thực tập, ñề cương chi tiết 
và báo cáo thực tập. Giảng viên cũng phải có hình thức khiển trách thích ñáng khi 
sinh viên nộp báo cáo không ñúng thời hạn, không ñảm bảo chất lượng, ñặc biệt là 
tình trạng sao chép báo cáo thực tập các khóa trước. Tốt nhất là cần có yêu cầu các 
số liệu dẫn chứng trong báo cáo cần phải có chứng từ ñi kèm. 
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Trong quá trình chấm báo cáo thực tập, cần kết hợp chấm nội dung báo cáo với 
ý thức, thái ñộ của sinh viên trong quá trình thực tập ñể phản ánh khách quan, ñể sinh 
viên không thắc mắc hay phản ánh về sự bất công bằng, phân biệt ñối xử. 

Thứ năm, ñối với sinh viên cần ý thức tầm quan trọng của quá trình thực tập, 
sinh viên cần chủ ñộng tìm ñơn vị thực tập phù hợp với chuyên ngành mình học. 
Việc tìm kiếm này không nên ñợi sát ñợt thực tập mới tìm mà cần phải ñể ý ñến 
trước ñó, nhất là từ ñầu năm thứ ba. Ngoài ra ñể có một ñợt thực tập tốt, các sinh 
viên cần chuẩn bị cho mình những kiến thức nền tảng vững vàng, có ý thức trau dồi, 
củng cố kiến thức trong quá trình học ñể khi ñi vào thực tế của doanh nghiệp sẽ 
không bị ñộng. Khi ñến ñơn vị thực tập cần có ý thức chấp hành kỷ cương của ñơn 
vị, có thái ñộ thân thiện với mọi người, ghi chép ñầy ñủ, cẩn thận các thông tin thu 
thập ñược tại ñơn vị phục vụ cho quá trình viết báo cáo.  

Thứ sáu, khuyến nghị ñối với các ñơn vị thực tập khi ñã tiếp nhận sinh viên ñi 
thực tập tại ñơn vị thì cần tạo mọi ñiều kiện cho sinh viên cho quá trình tiếp xúc với công 
việc, và xin các số liệu. Cần coi sinh viên thực tập như những nhân viên bình thường, có 
chế ñộ quản lý thời gian chặt chẽ ñể chấm dứt tình trạng sinh viên muốn ñến hoặc 
muốn ñi tùy thích rồi cuối thời gian ñến lấy dấu xác nhận và ñạt yêu cầu. Kiểm tra kỹ 
nội dung báo cáo của sinh viên có xác thực trước khi ký giấy xác nhận thực tập. 

 Trên ñây là một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng quá trình thực tập 
cho sinh viên mà nhóm tác giả ñề xuất. Nhóm tác giả hy vọng cùng với việc ghi nhận 
những khuyến nghị này cộng với sự nỗ lực không ngừng của Nhà trường, Khoa 
Quản lý kinh doanh, bộ môn và tập thể giảng viên, sinh viên sẽ giúp quá trình thực 
tập trở thành một nấc thang quan trọng trong chặng ñường học tập của sinh viên 
TCNH. Đây là những việc làm quan trọng nếu muốn nâng cao chất lượng ngành và 
quyết ñịnh khả năng mở rộng ngành tại trường ĐHCNHN. 

 

Phản biện khoa học: ThS. Nguyễn Minh Phương − TS. Cao Thị Thanh 

Khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công Nghiệp Hà Nội 
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