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Tại buổi chào cờ ñầu tháng 6/2011, Hiệu trưởng ñã có bài phát biểu quan trọng về những
vấn ñề ñang tồn tại trong quá trình áp dụng phương pháp ñào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường.
Trang www.ntu.edu.vn xin trích giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

 

 

ðÀO TẠO TÍN CHỈ TẠI ðẠI HỌC NHA TRANG -
NHẬN THỨC, LƯƠNG TÂM VÀ HÀNH ðỘNG

 
Với sự chuẩn bị khá công phu và trách nhiệm từ năm 2008, bắt ñầu từ năm 2010  Trường

ta chính thức chuyển sang tổ chức ñào tạo theo học chế tín chỉ (ðTTC) cho khóa 52.
 
Gần một năm ñã trôi qua, nhìn lại chúng ta thấy còn quá nhiều vấn chưa ñược giải quyết

triệt ñể, do ñó chưa thống nhất ñược ý chí và hành ñộng. Không ít người cũng ñã thường xuyên
nói ñến ñào tạo tín chỉ, ngay trong Quy chế chi tiêu nội bộ cũng ñề cập ñến quyền lợi của người
dạy theo học chế tín chỉ… nhưng cho ñến nay vẫn còn có các câu hỏi ñang ñặt ra: (1)Vì sao lại
phải chuyển ñổi ðTTC và mục tiêu của ðTTC là gì?(2)Hình thức ñào tạo truyền thống (niên chế)
và hình thức ðTTC khác nhau như thế nào? (3)ðể tổ chức ðTTC phải chuẩn bị những gì? Và
(4)ñể ðTTC thì Nhà trường, người dạy và người học phải làm gì?... ðó là những vấn ñề ñang cần
phải có lời giải thỏa ñáng.

 
Câu hỏi  ñầu tiên:  Vì  sao  lại  phải  chuyển ñổi  ðTTC  và  mục  tiêu của  ðTTC  là  gì?

                Chúng ta ñang trong quá trình hội nhập, ñang chuyển ñổi từ một nền ñại học tinh hoa
(chỉ dành cho một bộ phân nhỏ người có ñiều kiện) sang một nền ñại học ñại chúng (dành cho tất
cả mọi người với các ñiều kiện hoàn cảnh khác nhau). Nếu như 30 năm trước, mỗi năm trường
chỉ tiếp nhận từ 200 – 240 SV/khóa, thì nay con số ñó là gần 4000. Như vậy có nghĩa là ngày nay
ñã có 20 người ñược ñi học ðH thay vì chỉ có 1 người như trước ñây. Sinh viên ngày nay thông
minh hơn, năng ñộng hơn và không dễ chấp nhận mọi sự áp ñặt. ðặc biệt chúng ta ñang sống
trong thời ñại thông tin với sự hỗ trợ ñắc lực và ñầy hiệu quả của công nghệ thông tin, vì vậy phải
có một sự thay ñổi cách thức - hay còn gọi là quy trình ñào tạo ñể ñáp ứng thực tiễn này.

Như vậy có thể khẳng ñịnh, trường ñại học phải nhanh chóng thích nghi, ñáp ứng những nhu
cầu của cuộc sống, làm sao cho mỗi sinh viên tìm ñược cách học thích hợp nhất cho mình ñã dẫn

Ban giám hiệu
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ñến sự hình thành học chế tín chỉ. ðiều này ñang ñúng với chúng ta, bởi lẽ nó ñã ñúng với ðH
Harvard (Hoa Kỳ) ngay từ năm 1872 - cách ñây gần 140 năm.

Vậy ðTTC có phải là hình thức ñào tạo duy nhất và tân tiến nhất hiện nay hay không? Xin trả
lời ngay: ít nhất và duy nhất thì không. Bởi trên thực tế toàn bộ nền giáo dục của châu Âu vẫn ñào
tạo theo kiểu niên chế. Trung Quốc và Nga cũng vậy. Còn ưu việt nhất? Không phủ nhận là Mỹ và
Nhật rất thành công. Nhưng cũng không thể phủ nhận ñược là giáo dục ñại học của những nước
không tín chỉ là không thành công. Do ñó có thể khẳng ñịnh: ðTTC không phải là con ñường duy
nhất dẫn ñến thành công của giáo dục ñại học.

Nhưng, hiện nay ðTTC vẫn ñược xem là hình thức ñào tạo tiên tiến trên thế giới vì mục
ñích ñào tạo của nó là hướng vào sinh viên, coi người học là trung tâm trong quá trình dạy - học.
Với hình thức này, người học chủ ñộng hơn trong việc tiếp thu kiến thức và thời gian (chủ ñộng lựa
chọn môn học, giáo viên, giờ học...), nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu. ðồng thời ðTTC
sẽ hạn chế ñược tình trạng dạy và học theo lối kinh viện, hoàn toàn phù hợp với chủ trương ñổi
mới phương pháp dạy và học, ñẩy nhanh quá trình hội nhập thế giới. ðây là một phương thức ñào
tạo ñem lại hiệu quả giáo dục cao, tạo tính mềm dẻo và khả năng thích ứng, hơn nữa cũng tạo
ñược hiệu quả cao về quản lý và giảm ñược giá thành ñào tạo.

Vậy sự chuyển ñổi  này nhằm mục tiêu gì? Trước hết,  tạo  ra một học chế mềm dẻo,
 hướng về SV, tăng cường tính chủ ñộng và khả năng cơ ñộng của SV, ñảm bảo sự liên thông dễ
dàng trong quá trình học tập và tạo ra những sản phẩm có tính thích ứng cao với thị trường lao
ñộng trong nước. ðồng thời làm cho hệ thống GDðH nước ta hội nhập với khu vực và thế giới
trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

 
Câu hỏi thứ 2: Hình thức ñào tạo truyền thống (niên chế) và hình thức ðTTC khác nhau

như thế nào?
Cần khẳng ñịnh ngay, mọi hình thức ñào tạo ñều lấy quá trình dạy - học làm trọng tâm. Tuy

nhiên, ở phương thức ñào tạo truyền thống, vai trò của người dạy ñược coi trọng (lấy người dạy
làm trung tâm), chú trọng nhồi nhét kiến thức của người dạy sang người học, không tính ñến thời
lượng tự học và bỏ qua khả năng tự học, tự tìm tòi và phát triển tri thức của sinh viên.

Ngược lại, trong ðTTC, vai trò của người học ñược ñặc biệt coi trọng (lấy người học làm
trung tâm), tạo cho họ thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, có kĩ năng giải quyết vấn ñề, tự
chủ ñộng thời gian hoàn thành một môn học, một chương trình ñào tạo. Người học là người tiếp
nhận kiến thức nhưng ñồng thời cũng là người chủ ñộng tạo kiến thức. ðây chính là việc ñưa giáo
dục ñại học về với ñúng nghĩa: người học tự học, tự nghiên cứu, giảm sự nhồi nhét kiến thức của
người dạy, phát huy ñược tính chủ ñộng, sáng tạo của người học.

Việc lấy người học làm trung tâm ñược quán triệt từ khâu thiết kế chương trình, biên soạn
nội dung giảng dạy cho ñến sử dụng phương pháp giảng dạy. ðây là ñiểm khác biệt cơ bản thứ
nhất của hai hình thức ñào tạo.

ðiểm khác biệt thứ 2, nếu trong học chế niên chế, mọi SV cùng khóa phải học một khối
lượng như nhau trong một thời gian như nhau theo từng lớp, thì trong ðTTC SV ñược chủ ñộng
thiết kế kế hoạch học tập, ñược quyền lựa chọn tiến ñộ học tập thích hợp với khả năng, sở trường
và hoàn cảnh riêng của bản thân. ðiều ñó làm cho quá trình ñào tạo trong các trường ñại học trở
nên mềm dẻo hơn, ñồng thời cũng tạo khả năng thiết kế chương trình liên thông giữa các cấp ñào
tạo ñại học và giữa các ngành ñào tạo khác nhau. Từ ñó có thể nói, ðTTC có hiệu quả cao hơn
ñào tạo niên chế. Không những thế ðTTC còn cho phép ghi nhận những kiến thức và khả năng
tích luỹ ñược ngoài bục giảng ñể có văn bằng, khuyến khích SV từ nhiều nguồn gốc khác nhau có
thể học ñại học một cách thuận lợi. Về phương diện này, có thể nói ðTTC là một trong những
công cụ quan trọng ñể chuyển từ nền ñại học tinh hoa thành nền ñại học ñại chúng.

ðiểm khác biệt thứ 3: nếu trong học chế niên chế việc ñánh giá kết quả học phần chỉ dựa
vào kết quả thi kết thúc học phần, thì việc ñánh giá kết quả học tập trong ðTTC lại là ñánh giá quá
trình và thường xuyên, buộc sinh viên phải có ý thức học tập liên tục và học tập suốt ñời.

ðiểm khác biệt thứ 4, với ðTTC, SV chủ ñộng ghi tên học các học phần khác nhau dựa
theo những quy ñịnh chung về cơ cấu và khối lượng của từng lĩnh vực kiến thức, SV dễ dàng thay
ñổi ngành chuyên môn trong tiến trình học tập khi thấy cần thiết mà không phải học lại từ ñầu…Với
ðTTC, các trường ñại học có thể mở thêm ngành học mới một cách dễ dàng khi nhận ñược tín
hiệu về nhu cầu của thị trường lao ñộng và tình hình lựa chọn ngành nghề của SV. ðTTC cung cấp
cho các trường ñại học một ngôn ngữ chung, tạo thuận lợi cho SV khi cần chuyển trường cả trong
nước cũng như ngoài nước. Như vậy có thể nói HCTC có tính mềm dẻo và khả năng thích ứng
cao.
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ðiểm khác biệt thứ 5, Với ðTTC, kết quả học tập của SV ñược tính theo từng học phần,
không phải theo năm học, do ñó việc hỏng một học phần nào ñó không cản trở quá trình học tiếp
tục, SV không bị buộc phải quay lại học từ ñầu, cuối mỗi năm học SV không bị tính sổ và chuyển
xuống khóa dưới học lại ngay cả những học phần ñã ñạt yêu cầu. Chính vì vậy giá thành ñào tạo
theo ðTTC thấp hơn so với niên chế.

Nếu triển khai ðTTC, các trường có thể tổ  chức những môn học chung cho SV nhiều
khoa; ngoài ra SV có thể học những môn học lựa chọn ở các khoa khác nhau. Cách tổ chức này
cho phép sử dụng ñược ñội ngũ giảng viên giỏi nhất và phương tiện tốt nhất cho từng môn học.
Kết hợp với ðTTC, nếu trường ñại học tổ chức thêm những kỳ thi ñánh giá kiến thức và kỹ năng
của người học tích luỹ ñược bên ngoài hoặc bằng con ñường tự học ñể cấp cho họ một tín chỉ
(TC) tương ñương, sẽ tạo thêm cơ hội cho họ ñạt văn bằng ñại học. ðược biết ở Mỹ có trên một
nghìn trường ñại học chấp nhận cung cấp TC cho những kiến thức và kỹ năng mà người học ñã
tích luỹ ñược ngoài nhà trường.

Rõ ràng, ðTTC ñạt hiệu quả cao về mặt quản lý và cho phép giảm giá thành ñào tạo. Tuy
nhiên ðTTC vẫn có những nhược ñiểm:

Một là - Cắt vụn kiến thức: phần lớn các học phần trong ðTTC ñược quy ñịnh tương ñối
nhỏ, cỡ 3 hoặc 4 TC (nhưng của ta thì còn cắt vụn hơn), không ñủ thời gian ñể trình bày kiến thức
theo một trình tự, từ ñó gây ấn tượng kiến thức bị cắt vụn. ðây thật sự là một nhược ñiểm. Chúng
ta có thể khắc phục bằng cách không thiết kế các học phần quá nhỏ dưới 3 TC và trong những
năm cuối, thiết kế các môn học hoặc tổ chức các kỳ thi có tính tổng hợp ñể SV có cơ hội liên kết,
tổng hợp các kiến thức ñã học.

Hai là - Khó tạo nên sự gắn kết trong sinh viên: Các lớp ðTTC học không ổn ñịnh,  khó xây
dựng các tập thể gắn kết chặt chẽ như các lớp theo khóa học trước ñây, nên việc tổ chức sinh
hoạt ñoàn thể của SV sẽ gặp khó khăn. Có thể khắc phục bằng cách xây dựng các tập thể tương
ñối ổn ñịnh trong năm thứ nhất (khi SV phải học chung phần lớn các học phần kiến thức) và sắp
xếp một số buổi không bố trí thời khóa biểu ñể SV cùng tham gia các sinh hoạt chung, việc này
chúng ta ñã làm từ năm 1994. Mặt khác, do sự cá thể hóa việc học tập, nên phải quản lý và theo
dõi ñến từng SV trong khi trước ñây việc quản lý ñược thực hiện theo từng lớp, từng ngành. Khó
khăn này có thể khắc phục ñược nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

Như vậy, ðTTC có 5 ưu ñiểm và  2 nhược ñiểm nếu so sánh với học chế niên chế.
 
Từ năm 1990 ñến nay, GD ñại học VN ñã chuyển sang áp dụng học chế niên chế kết hợp

học phần – hình thức quá ñộ của ðTTC. Học chế học phần hỗn hợp ở Việt Nam hiện nay cũng
có cùng bản chất như ðTTC, ñó là tích lũy dần kiến thức ñược mô - ñun hóa. Nói cách khác, học
chế học phần mà chúng ta ñang áp dụng ñã chứa ñựng một số yếu tố của ðTTC. Tuy nhiên tính
mềm dẻo của học chế học phần hỗn hợp của chúng ta chưa cao như ðTTC vì chúng ta chưa tận
dụng triệt ñể các ý tưởng làm mềm dẻo quy trình ñào tạo của ðTTC.

 
Về câu hỏi thứ 3:ðể có thể tổ chức ñào tạo theo HCTC phải chuẩn bị những gì?
ðể tổ chức ðTTC, nhất thiết phải chuẩn bị các nội dung mà ðề án chuyển ñổi ñào tạo tín

chỉ của Trường ban hành ngày 02/01/2008. ðó là:
Xây dựng các văn bản hướng dẫn và quán triệt việc thực hiện Quy chế ñào tạo tín chỉ.1.
Hoàn thiện chương trình ñào tạo.2.
Xây dựng ñề cương chi tiết các học phần theo hướng ñổi mới, khắc phục ñược sự cắt vụn
kiến thức quá mức mà lâu nay một số ngành ñã xây dựng trên nguyên tắc ñảm bảo ña số
các học phần bao gồm tối thiểu 3 TC.

3.

Xây dựng ngân hàng ñề thi kết thúc học phần.4.
Phát triển ñội ngũ giảng viên, ñảm bảo mỗi HP có ít nhất 2 CBGD cơ hữu và 70% CBGD

dạy ñược tối thiểu 2 HP.

5.

Phát triển tài liệu giảng dạy, ñảm bảo 100% học phần có GT hoặc GT ñiện tử, mỗi HP có ít

nhất 2 TL tham khảo…

6.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bao gồm thư viện, phần mềm quản lý, phòng học và phương tiện

hỗ trợ giảng dạy.

7.

Xây dựng hệ thống cố vấn học tập và xác ñịnh công việc.8.

 
Có thể nói, về cơ bản cấp Trường ñã chuẩn bị tương ñối ñầy ñủ các yêu cầu cho ðTTC.

Nhưng khâu yếu nhất hiện nay là một bộ phận CBVC, nòng cốt là CBGD chưa chuẩn bị ñầy ñủ về
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nhận thức, chưa sẵn sàng vào cuộc.
Những yếu kém này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ñến lộ trình ñã xác ñịnh và ñang thực hiện.

Trách nhiệm trước hết thuộc về những người lãnh ñạo quản lý các cấp, trong ñó nhấn mạnh ñến
cấp Khoa và Bộ môn.

Thời gian qua, Nhà trường ñã mở không ít lớp tập huấn cho CB lãnh ñạo các cấp với sự
hướng dẫn của các chuyên gia về ðTTC trong và ngoài nước, thậm chí từ nước Mỹ - cái nôi của
ðTTC. Nhưng một bộ phận chúng ta vẫn suy nghĩ theo kiểu “nước ñến chân mới nhảy”, hết sức
bàng quan với công việc… nên nhiều Khoa, nhiều BM ñã không có bất kỳ hành ñộng cụ thể nào
mang lại nhận thức mới cho CBGD, cũng chưa có giải pháp nào buộc mọi người phải ñiều chỉnh
nhận thức. ðã có cuộc họp nào của Khoa hay BM bàn ñến ðTTC? ðã có Trưởng Khoa hay TBM
nào ñã chính thức yêu cầu CB phải nghiên cứu ñể chuyển sang ñào tạo tín chỉ? Câu trả lời phần
lớn là: chưa. Rõ ràng “ñầu chưa xuôi thì ñuôi không lọt”: Người lãnh ñạo còn chưa hiểu biết hết và
chưa có ý thức lo toan cho công việc thì không thể trách ñược cán bộ dưới quyền .

 
Về câu hỏi thứ 4: Những yêu cầu ñặt ra ñối với Nhà trường, người dạy và người học khi

chuyển sang ðTTC.
Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu của ðTTC và ñề ñảm bảo ñào ðTTC thành công thì (1)

nhà trường phải thay ñổi cách thức quản lý; (2) các thầy các cô phải thay ñổi cách thức giảng dạy
và (3) SV phải thay ñổi cách học.

Trong 3 yêu cầu ñó thì yêu cầu thứ nhất thuộc về trách nhiệm của Nhà trường. Việc này ñã
và ñang triển khai theo ñúng lộ trình: Việc quản lý ñào tạo (từ ñăng ký học tập, từ lịch học, lịch thi,
thực hành thí nghiệm, cho ñến thi ñi thi lại, từ việc nhập ñiểm xác ñịnh kết quả học tập, cho ñến xét
cho thôi học, xét công nhận tốt nghiệp…) ñã và ñang ñược tập trung về một ñầu mối là Phòng
ðào tạo. Thông qua mạng quản lý, SV ñã có thể biết ñược kết quả học tập của mình cũng như
các vấn ñề có liên quan. Phần mềm ñào tạo ñang tiếp tục ñược hoàn chỉnh ñể phục vụ việc ñăng
ký học tập của họ. Nói như thế không có nghĩa là Nhà trường ñã ñáp ứng ñủ yêu cầu ñào tạo tín
chỉ. Còn rất nhiều việc phải làm.

Yêu cầu thứ hai thuộc về trách nhiệm của các thầy cô giáo. Với tư cách một thầy giáo lớn
tuổi, ñã tiếp cận với thực tiễn ñào tạo tín chỉ từ rất lâu, tôi muốn ñược trao ñổi thêm:ðể ñào tạo
tín chỉ thành công, việc ñầu tiên của các thầy, các cô  là phải  thay ñổi phương pháp giảng dạy.

Sẽ có câu hỏi:  “Liệu có phương pháp giảng dạy dành riêng cho  phương thức ðTTC
không?” Câu trả lời là: có.

Nếu coi ðTTC như là sự tiến hóa của ñào tạo truyền thống thì phải có phương pháp dành
riêng cho nó. Còn nếu xem ðTTC như là một hình thức ñối lập với ñào tạo truyền thống thì càng
phải có phương pháp giảng dạy riêng. ðiều này hoàn toàn ñúng trong hoàn cảnh của Việt Nam
hiện nay.

Trong ñào tạo niên chế, người thầy có hai vai trò chính (1) là người biết mọi tri thức của
môn học và (2) là người quyết ñịnh mọi hoạt ñộng dạy - học trong lớp học. Người thầy  ñược xem
như là nguồn kiến thức duy nhất, người học chỉ cần tiếp thu ñược kiến thức này là ñủ. Người thầy
có toàn quyền quyết ñịnh dạy cái gì và dạy như thế nào; còn người học chỉ biết chăm chú nghe
giảng, ghi chép và học thuộc những gì ñược dạy, không ñược phép can dự vào công việc của
người thầy. Trong ñào tạo tín chỉ, hai vai trò nêu trên vẫn ñược duy trì ở một mức ñộ nào ñó,
nhưng ở ñây người thầy còn phải ñảm nhiệm thêm ít nhất ba vai trò nữa, ñó là (1) cố vấn cho quá
trình học tập; (2) tham gia vào quá trình học tập; và (3) vừa là người học vừa là nhà nghiên cứu.

Với tư cách là cố vấn, khi giảng bài cũng như khi hướng dẫn thảo luận, người thầy phải
chọn những vấn ñề cốt lõi, quan trọng ñể giảng, ñó là những vấn ñề nếu không có thầy thì người
học khó có thể lĩnh hội ñược, tạo ñiều kiện cho người học tiếp thu và tiếp tục khám phá kiến thức.
Là cố vấn cho quá trình học tập, người thầy sẽ: (1) giúp mình hiểu ñược người học:  những gì họ
cần và những gì họ có thể tự làm ñể có thể giao cho họ thông qua hướng dẫn và giám sát; (2)
giúp người học phát huy vai trò chủ ñộng sáng tạo và nguồn lực của chính họ ñể học tốt; (3) h-
ướng người học tham gia tích cực vào mục tiêu của giáo dục hiện ñại: học gắn với hành.

Trong vai trò tham gia vào quá trình dạy - học, người thầy hoạt ñộng như một thành viên ở
trên lớp với các nhóm. Người thầy còn phải giới thiệu nguồn tham khảo cho người học, giúp họ
tháo gỡ những khó khăn trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Trong vai trò này, người thầy có ñiều kiện trở lại vị trí của người học, hiểu và chia sẻ khó
khăn và trách nhiệm học tập với họ. Từ ñó mới có thể phát huy vai trò tích cực của người học, lựa
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chọn ñược phương pháp, thủ thuật giảng dạy phù hợp.
Với tư cách là nhà nghiên cứu, người thầy có thể ñóng góp khả năng và kiến thức của

mình vào việc tìm hiểu bản chất của quá trình dạy - học nói chung, của quá trình học tập một môn
học nói riêng, những yếu tố tâm lí - xã hội ảnh hưởng ñến quá trình dạy - học môn học ñó… Ngoài
ra, thông qua nghiên cứu, người học sẽ ý thức ñược việc dạy - học là một nhiệm vụ hai chiều-
người dạy và người học ñều có trách nhiệm tham gia, trong ñó người học có vai trò trung tâm,
người dạy ñóng vai trò hỗ trợ.

Tóm lại: ðể có phương pháp dạy - học theo ñúng nghĩa của phương thức ðTTC, ñiểm
mấu chốt là phải xác ñịnh lại vai trò của người dạy và người học. Trong ñó, người dạy cần phải
cân nhắc những gì mình dạy và hướng dẫn người học trên lớp, những nội dung giao cho người
học tự học, tự nghiên cứu; và ñể có hiệu quả, mọi nội dung giảng dạy, tự học, tự nghiên cứu của
sinh viên ñều phải ñược ñưa vào các bài kiểm tra thường xuyên và thi hết môn học.
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