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 Hội ngh ị đánh giá công tác đào tạo sau đại học
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Những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường 20 năm qua
(1992 - 2012) và mục tiêu, ph ương hướng th ời gian t ới đã được thảo luận tại hội ngh ị sáng 25
tháng 4

Sau khi nghe lãnh đạo Khoa Sau đại học báo báo kết  quả công tác đào tạo sau đại học của Nhà

trường từ năm 1992 đến nay, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá:

Thứ nhất, kết quả đạt được:

- Công tác đào tạo sau đại học đã đóng góp quan trọng trong việc nâng cao trình độ giảng viên của

Trường, cung cấp nguồn lực trình độ cao cho ngành thủy sản và một số ngành khác. Nhà trường đã đào

tạo xong và cấp bằng cho 53 tiến sĩ, trong đó có 33 tiến sĩ là giảng viên của Trường và 578 thạc sĩ. Hiện

nay đang đào tạo 1.059 học viên cao học và 53 nghiên cứu sinh.

- Góp phần thúc đẩy các mặt hoạt động khác của Nhà trường như: nghiên cứu khoa học, hợp tác

trong và ngoài nước, … thông qua đó đem lại các nguồn lực cho Trường và nâng cao vị thế của Nhà

trường trong khu vực và trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

- Quy mô đào tạo tăng lên đáng kể trong 5 năm trở lại đây. Hiện nay, quy mô đào tạo trình độ thạc

sĩ gần bằng 10% đại học hệ chính quy.

Thứ hai, một số hạn chế:

- Số ngành đào tạo còn ít, chậm được mở rộng, một số ngành (truyền thống hoặc mới mở) tương đối

hẹp, có tính hấp dẫn chưa cao đối với xã hội nên việc tuyển sinh còn gặp khó khăn.

- Đội ngũ giảng viên còn mỏng, thiếu chuyên gia đầu ngành, thực lực của đơn vị chuyên môn chưa

cao.

- Sự gắn kết giữa đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học còn ở mức độ thấp, chưa huy động

hiệu quả nguồn lực học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu

lớn của Trường.

Trên cơ sở kết quả đạt được và hạn chế chủ yếu, hội nghị đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu cơ

bản của công tác đào tạo sau đại học những năm tới: đến năm 2016, có 7 ngành đào tạo ở trình độ tiến

sĩ và 10 ngành ở trình độ thạc sĩ, có tối thiểu 01 chương trình liên kết với nước ngoài theo phương thức 1

+ 1 và 2 chương trình liên kết với các đại học có uy tín trong nước; quy mô đào tạo sau đại học bằng

20% so với đào tạo đại học chính quy. Đến năm 2014, hòa nhập với đào tạo đại học chính quy về chương

trình, tổ chức đào tạo (đào tạo theo tín chỉ), đánh giá - thang điểm và tổ chức quản lý. Ổn định mô hình tổ

chức quản lý đào tạo, tăng cường vai trò và trách nhiệm của khoa/viện và bộ môn quản lý ngành đào tạo

về chuyên môn và huy động đến mức tối đa đội ngũ giảng viên có trình độ TS của Trường tham gia đào

tạo sau đại học.
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