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 Vai trò của công đoàn trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động chuyên
môn tại Trường Đại học Nha Trang
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Bài viết: TS. Lê Văn Hảo, CĐBP Phòng ĐBCL & Khảo thí

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ yêu cầu của đất nước đối

với nền giáo dục Việt Nam là: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại

hóa, xã hội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục,

phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục,

đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ XIX - Nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định

những mục tiêu lớn, trong đó có mục tiêu: “Đổi mới phương thức tổ chức quản lý và điều hành để đảm

bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao đời

sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV”.

Xuất phát từ những chủ trương trên, Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn Trường ĐH Nha

Trang nhiệm kỳ 2010-2013 đã xác định mục tiêu chung là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt

động công đoàn trường nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động sáng tạo của CBVC, người lao động,

góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIX là nâng cao chất lượng

đào tạo, NCKH, đời sống và thực hiện kỷ cương trong Nhà trường”.

Trong bối cảnh Nhà trường chính thức chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ mới

chỉ được 3 học kỳ và đang trong quá trình hoàn thiện mọi mặt để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của đào

tạo theo tín chỉ thì vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chuyên môn là rất quan trọng.

Trước khi bàn đến những hoạt động chuyên môn mà Công đoàn Trường có thể tham gia trong giai

đoạn từ nay đến năm 2013, hãy nhìn lại những hoạt động chuyên môn mà Công đoàn đã khởi xướng và

thực hiện ít nhiều có hiệu quả trong những năm qua:

Vận động công đoàn viên đưa bài giảng môn học mình phụ trách lên thư viện điện tử của

Trường:

Đây là một chủ trương của Nhà trường từ năm học 2007-2008 thông qua Đề án Nâng cao chất lượng

đào tạo ĐH&SĐH giai đoạn 2006-2011 và đã trở thành một nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả đảng viên

nhằm thực hiện Nghị quyết về Nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2015 của Đảng bộ Trường ĐH

Nha Trang. Đây được xem là hoạt động quan trọng bởi hai lý do: một là, tạo động lực giúp GV không

ngừng hoàn thiện bài giảng của mình vì một khi đã đưa bài giảng lên mạng thì nó chính là sự thể hiện

năng lực và trình độ của mỗi GV; hai là, giúp SV có thể dễ dàng tiếp cận bài giảng của GV với chi phí

thấp nhất. Mặt khác, trong một tương lai không xa, khi việc sử dụng E-book đã trở nên phổ biến ở các

trường đại học Việt Nam thì kho bài giảng số của chúng ta sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng.

Theo số liệu thống kê từ Thư viện, tính đến ngày 12/12/2011 đã có tổng cộng 290 GV gửi bài giảng

số đến Thư viện với tổng số 326 bài giảng, chiếm gần 1/3 so với số học phần độc lập của các chương

trình giáo dục (khoảng 1.100). So với yêu cầu của Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH&SĐH giai

đoạn 2006-2011, kết quả này còn thấp nhiều so với chỉ tiêu đặt ra (đến hết năm học 2010-2011 có ít nhất

70% các bài giảng được số hóa, có thể đưa vào Website của Trường cho SV tham khảo).

Phối hợp với chính quyền tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy:

Tổ chức hội thảo đổi mới PPGD hàng năm ở cấp khoa cũng là một chủ trương của Nhà trường từ

năm học 2007-2008 thông qua Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH&SĐH giai đoạn 2006-2011. Đây là
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một hoạt động nhằm tạo môi trường chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn của GV và khuyến khích GV

không ngừng tìm tòi, ứng dụng những PPGD mới, hiệu quả.

Nhìn chung, trong những năm qua các khoa/viện đã rất tích cực trong việc tổ chức các hội thảo đổi

mới PPGD hàng năm với sự tham gia tổ chức, thực hiện của công đoàn cấp đơn vị. Những khoa/viện

được xem là tiêu biểu trong hoạt động này có: Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ

bản.

Vận động công đoàn viên là giảng viên tham gia Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy,

đánh giá và quản lý ĐH:

Diễn đàn online  về  đổi  mới phương pháp giảng dạy,  đánh giá  và  quản lý  ĐH đã được Phòng

ĐBCL&KT xây dựng từ cuối năm học 2009-2010 và được định kỳ cập nhật các tư liệu hay trong và ngoài

nước về phương pháp giảng dạy, đánh giá và quản lý ĐH. Có thể nói Trường ĐH Nha Trang là một trong

số không nhiều các trường đại học trong cả nước có được một diễn đàn như vậy và trang web của Diễn

đàn đã được nhiều trường đại học giới thiệu làm nguồn tư liệu tham khảo cho GV của họ.

Theo Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2011-2016, các khoa/viện có trách nhiệm định kỳ

cập nhật phần nội dung của Diễn đàn dành cho đơn vị. Tuy nhiên, việc tham gia của các khoa/viện trong

thời gian qua còn rất khiêm tốn.

Để làm căn cứ xây dựng các hoạt động chuyên môn của Công đoàn từ nay đến hết năm 2013, bên

cạnh các chủ trương lớn của Đảng, cần thiết phải bám sát các chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT. Đối với

năm học 2011 – 2012, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể sau đây đối

với hoạt động chuyên môn mà qua đó Công đoàn có thể tham gia cùng Chính quyền để triển khai:

- Triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cơ sở đào tạo chủ động phối hợp để các cơ sở sản xuất,

doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tiễn xã hội và sử dụng

nhân lực.

- Tiếp tục xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành và trình độ đào tạo, cam kết chất lượng

đào tạo của trường.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý

học tập, siết chặt quy chế thi, kiểm tra và đánh giá; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

- Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở đào tạo với các doanh

nghiệp, thông qua việc ký kết các hợp đồng, thoả thuận hợp tác.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và

nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường để từng bước hình thành văn hóa

chất lượng.

Như vậy, bên cạnh các hoạt  động chuyên môn nhằm tiếp tục thực hiện các chủ trương của Nhà

trường (như vận động công đoàn viên đưa bài giảng lên thư viện điện tử của Trường, phối hợp với chính

quyền tổ chức hội thảo hàng năm về đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia xây dựng Diễn đàn đổi mới

phương pháp giảng dạy, đánh giá và quản lý ĐH), hoạt động chuyên môn của Công đoàn ở các khoa/viện

có thể từng bước mở rộng sang các hoạt động sau:

- Cùng với chính quyền tăng cường thiết lập mối quan hệ hợp tác đào tạo, NCKH, chuyển giao công

nghệ với các doanh nghiệp, địa phương, với các trường viện trong và ngoài nước. Thời gian qua, một số

khoa/viện đã tổ chức rất tốt các hoạt động hợp tác này, tiêu biểu như:

Hợp tác phát triển kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề của sinh viên theo mô hình gắn với doanh

nghiệp của Khoa kinh tế với Đại học Ohio (Hoa Kỳ).

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực của Khoa Công nghệ giao thông với Công ty Huyndai-Vinashin.

Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Khoa Công nghệ thực phẩm với Công ty Yến sào

Khánh Hòa.

Chương trình chuyển giao công nghệ cho các địa phương của Viện Công nghệ khai thác.

Hợp tác chuyển giao công nghệ và cung cấp sản phẩm của Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy cho
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Công ty cổ phần Du lịch Long phú (Khánh Hòa).

- Tham gia với chính quyền trong việc hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình giáo dục, đề cương chi

tiết  học phần.  Đây là một  trong các hoạt  động chuyên môn chủ yếu của Nhà trường trong năm học

2011-2012 nhằm tiếp tục hoàn thiện các chương trình giáo dục theo hệ thống tín chỉ.

- Chủ trì hoặc tham gia cùng với chính quyền định kỳ tổ chức các hội nghị khoa học chuyên đề, báo

cáo semina cấp khoa hoặc bộ môn. Hoạt động này có tác dụng rất tốt trong việc nâng cao chất lượng bài

giảng, năng lực khoa học của đội ngũ GV, nhất là đối với số GV trẻ.

- Tham gia với chính quyền trong việc hình thành và phát triển văn hóa chất lượng ngay từ cấp bộ

môn, khoa. Văn hóa chất lượng ở một đơn vị có thể được hiểu là “Tất cả thành viên trong đơn vị đều biết

công việc của mình cần được làm như thế nào để có chất lượng và tự giác làm theo các yêu cầu chất

lượng đó”. Một số hoạt động nên được Công đoàn quan tâm để góp phần phát triển văn hóa chất lượng ở

đơn vị là:

Phổ biến đầy đủ và kịp thời các văn bản pháp qui có liên quan đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện,

kiểm tra, đánh giá. Tránh tình trạng phát nhưng không động hoặc triển khai mang tính chiếu lệ, đối phó.

Xây dựng và phát triển trong đội ngũ CB, GV của khoa/viện ý thức không ngừng nâng cao chất lượng

công việc của mình phụ trách và xem đó là uy tín, danh dự không chỉ riêng của bản thân mà còn là của tập

thể.

Đánh giá đúng đóng góp của mỗi thành viên đối với tập thể, suy tôn những gương điển hình trong đơn

vị đồng thời với việc kịp thời nhắc nhở các biểu hiện, hành động làm tổn hại đến uy tín của cá nhân, đơn

vị./.
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